CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233
Sessão Ordinária de 22.02.2021 – Fls. 1
03ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª LEGISLATURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE
2021.
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às
dezesseis horas, no Plenário João Rossito, realizou-se a presente sessão ordinária,
presidida pelo Vereador Valentim Aparecido Fargoni, secretariada pelo Vereador
Édison Fernando da Silva e com a presença dos seguintes Vereadores (a): Damião
Rogério de Sousa, Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei
Rubio Tomaz, Ronaldo Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte e Waldir Siqueira. A seguir, o
Vereador Horacio Carmo Sanches procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Foi
aprovada, por unanimidade, a ata da sessão ordinária de 08 de fevereiro de 2021.
PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES (A): VEREADORES
DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA, IVANILDO DE OLIVEIRA LINS, RONALDO
RODRIGO VENTURI E WALDIR SIQUEIRA. Requerimento, solicitando informações
sobre os maiores devedores da tarifa de água e esgoto e das interrupções de
fornecimento de água. DISCUSSÃO: VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Boa tarde,
Senhor Presidente. Boa tarde, nobres Vereadores. Boa tarde à imprensa que está
presente, apresentando o trabalho desta Casa. Obrigado a todos. Quero ressaltar a
respeito deste requerimento que estão havendo alguns cortes de água que, a meu
ver, é perseguição política, porque são só pessoas que cobram seus direitos, assim
como nós, Vereadores mesmos, que estamos aqui para representar a nossa
população e para cobrar o direito da população e não vamos deixar de fazer nosso
trabalho. Este Vereador já está sendo perseguido e tem mais um Vereador e sua que
foram perseguidos também. Por isso estamos aqui apresentando este requerimento,
porque queremos saber, até a presente data, quantas pessoas foram informadas,
porque este Vereador não teve nenhuma notificação, assim como o nobre Vereador,
que eu não vou citar o nome, se ele quiser se manifestar, depois ele se manifesta,
também não foi notificado. O aviso prévio, por lei, é obrigatório. O Município tem que
notificar o devedor para depois tomar as medidas possíveis de corte dos usuários.
Portanto, estamos aqui, apresentando e queremos mais informação para nós termos
a informação se realmente é perseguição política ou não é. Então, até a presente
data, nós queremos, até a data de hoje, essa informação. Sem mais, Senhor
Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente.
Senhora Vereadora. Senhores Vereadores. Pessoal que está aqui trabalhando,
funcionários da Câmara, da imprensa. População que nos assiste. Com relação a
este requerimento, nós estamos pedindo, basicamente, a relação dos 100 maiores
devedores da tarifa de água e esgoto e não é para divulgar, é só uma informação
para a Câmara, para efeito de fiscalização. Temos requerimentos que são divulgáveis
e outros que não, que temos, obviamente, que ter cuidado. Pedimos informação
também de todos os cortes que foram efetuados de primeiro de janeiro até o dia de
hoje e qual o critério utilizado, comprovando que não só os cortes, mas as ordens de
corte que foram emitidas seguem um padrão lógico e racional, para que, justamente,
não fique esta impressão, pelo menos, a impressão que ficou é que foi escolhido a
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dedo. “Vamos pegar esse, vamos pegar esse, vamos pegar esse daqui, essa daqui”,
enfim, foi essa a impressão que a população de Ibaté ficou e nós ficamos. Esse
requerimento é uma oportunidade para a Prefeitura mostrar que a gente está
enganada. Muito obrigado. Decisão: Aprovado por unanimidade. Indicação,
dispondo sobre solicitar do Excelentíssimo Senhor Sebastião Santos, Deputado
Estadual de São Paulo, junto ao Senhor Rossieli dos Santos, Secretário de Estado da
Educação, a doação de um ônibus para a Secretaria de Educação de Ibaté.
Indicação, dispondo sobre solicitar do Excelentíssimo Senhor Sebastião Santos,
Deputado Estadual de São Paulo, junto ao Doutor Jean Carlo Gorinchteyn, Secretário
de Estado da Saúde, a doação de uma ambulância UTI para o Município de Ibaté.
Indicação, dispondo sobre solicitar do Excelentíssimo Senhor Sebastião Santos,
Deputado Estadual de São Paulo, junto ao Doutor Jean Carlo Gorinchteyn, Secretário
de Estado da Saúde, estudos que visem à destinação de recursos financeiros para a
aquisição de um aparelho de mamografia. Indicação, dispondo sobre conceder
benefício fiscal aos trabalhadores e prestadores de serviço no Município de Ibaté.
Indicação, dispondo sobre reestruturar e adequar a Guarda Civil em cumprimento ao
Estatuto Geral das Guardas Municipais. Indicação, dispondo sobre oferecer curso de
especialização para transporte de emergência aos motoristas de ambulância.
Indicação, dispondo sobre implantar sistema eletrônico de senhas no Ambulatório
Municipal Dr. Ivo Morganti, bem como nas demais unidades de saúde do Município.
Indicação, dispondo sobre realizar melhorias no setor de fisioterapia do Ambulatório
municipal, bem como construir um centro de reabilitação para o setor. Indicação,
dispondo sobre disponibilizar veículo para o transporte de alunos que estudam em
tempo integral e residem em bairros distantes das escolas. Indicação, realizar o
fechamento das áreas verdes da cidade por meio de alambrado. Indicação, dispondo
sobre realizar a manutenção da Praça dos Trabalhadores, localizada no Conjunto
Habitacional Pedro Riccó da Silva (Jardim Nosso Teto), entre a Rua Espírito Santo e
Rua Amazonas. Indicação, dispondo sobre realizar melhorias no Campo de Futebol
do Jardim Cruzado. Indicação, dispondo sobre realizar melhorias no Residencial
Mariana como recapeamento asfáltico, substituição de interceptor de esgoto,
instalação de redutor de velocidade de veículos e de canaletas. Indicação, dispondo
sobre adquirir um novo equipamento de bombeamento de água subterrânea.
Indicação, dispondo sobre recuperar a pavimentação da Rua Gotardo Zotesso, no
Jardim Icaraí, entre os números 269 e 309, verificando, também, a existência de
possível vazamento subterrâneo de água ou esgoto no local. Indicação, dispondo
sobre fornecer Equipamentos de Proteção Individual aos coletores de lixo e avaliar a
possibilidade de coleta noturna. Indicação, dispondo sobre construir uma rotatória na
Rua Gotardo Zotesso no cruzamento com a Rua Pedro Ronchin, bem como na
confluência com as ruas Valentim Toniolo e João Menzani. Indicação, dispondo
sobre recapear o trecho da Rua Eduardo Apréia, entre a rotatória e a ponte do
Ribeirão São José das Correntes, implantando galeria pluvial. Indicação, dispondo
sobre instalar semáforo no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Tiradentes, no
Bairro São Benedito. Indicação, dispondo sobre instalar travessia segura para
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pedestres em frente à Igreja Santo Antonio, no Jardim Mariana. VEREADORES
ÉDISON FERNANDO DA SILVA E JEAN GLEI RUBIO TOMAZ Projeto de
Resolução, dispondo sobre alterar o inciso V, § único, art. 202, caput do art. 208,
caput do art. 280 e inciso II do art. 281, da resolução 069/91 de 25 de janeiro de 1991
(Regimento Interno da Câmara Municipal de Ibaté). VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Moção, dispondo sobre votos de profundo pesar pelo
falecimento do Professor Doutor Antônio Carlos de Mello Franco. DISCUSSÃO: O
AUTOR: Boa tarde a todos os presentes, Vereadores e Vereadora, membros da
imprensa e funcionários da Câmara. Eu gostaria de, nesta moção, ressaltar o pesar
pelo passamento do Professor Antônio Carlos de Mello Franco, nosso Professor
Melinho. Vários advogados daqui, de Ibaté, que estudaram em Araraquara, tiveram a
honra de serem alunos dele ou mesmo de enfrentá-lo em alguns processos, e,
infelizmente, ele é mais uma das vítimas do COVID-19 da cidade de Araraquara. Eu
tenho uma profunda admiração por ele, pela família e pelo Professor Raul de Mello,
que é seu irmão, e estendo os cumprimentos a todos os familiares. Este é um
momento de dor, momento difícil, mas eu não poderia deixar de prestar esta
homenagem e estes sentimentos. Muito obrigado, Senhor Presidente. Decisão:
Aprovada por unanimidade. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Indicação,
dispondo sobre adquirir uma UTI móvel ao Município de Ibaté. Indicação, dispondo
sobre incorporar o 14º e o abono aniversário no salário dos servidores públicos
municipais. Indicação, dispondo sobre criar e implementar um Plano de Cargos e
Salários para os docentes, enfermeiros, funcionários da saúde, da guarda, secretários
e demais servidores públicos municipais. VEREADOR JEAN GLEI RUBIO TOMAZ:
Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Julio Cesar de Oliveira, Gerente de
Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a substituição do local de
instalação do poste na Rua Nicola Hercoli, nº 671, no Jardim Nossa Senhora
Aparecida, que se encontra em frente a uma garagem. Indicação, dispondo sobre
instalar uma faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Agostinho Fáccio, em
frente ao número 211, no Jardim Menzani. Indicação, dispondo sobre instalar um
redutor de velocidade de veículos na Avenida Araraquara, entre as Ruas Antônio
Jorge e Benedito Barreto. VEREADORA SIDNÉIA MONTE: Indicação, dispondo
sobre instalar um redutor de velocidade de veículos na Rua Doutor Teixeira de
Barros, próximo ao número 841, na Vila Santa Terezinha. VEREADOR VALENTIM
APARECIDO FARGONI: Indicação, dispondo sobre solicitar do senhor Julio César
de Oliveira, Gerente de Negócios da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a
substituição dos postes de madeira por postes de cimento na Rua Nicola Hercoli, em
frente aos números 173, 205 e 233, no Jardim Icaraí. Indicação, dispondo sobre
instalar iluminação pública no Assentamento Banco da Terra I. Indicação, dispondo
sobre realizar manutenção, com uma máquina motoniveladora, na estrada de chão do
Assentamento Banco da Terra I. Indicação, dispondo sobre construir uma rotatória
na Rua Santa Lucia com a Rua Descalvado, na altura do número 11, no Jardim
Cruzado. Indicação, dispondo sobre refazer a pintura de sinalização de horizontal,
bem como reinstalar as placas denominativas de rua que foram arrancadas por atos
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de vandalismo no Jardim Primavera e no Residencial José Giro. Indicação, dispondo
sobre realizar recapeamento asfáltico na Rua Nilva de Jesus Melhado Vaz, próximo
ao número 154, no Centro. ORADORES: O PRIMEIRO, VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Mais uma vez, boa tarde a todos, Vereadores e Vereadora,
membros da imprensa, funcionários. Neste momento, gostaria apenas de ressaltar
algumas questões que foram faladas por enquanto e, também, para corrigir um erro
da sessão anterior. Eu acabei não fazendo menção às indicações da sessão anterior.
Duas indicações foram apresentadas, que foram a indicação de estudo de
pavimentação e, também, a construção de toda a infraestrutura, seja ela elétrica,
hidráulica e esgoto no prolongamento da Estrada Municipal Ibaté/Água Vermelha,
durante o perímetro urbano; aquele trecho que vai para o Camará, o rodeio. Há uma
indicação similar de vários outros Vereadores, mas, como eu acabei não citando essa
indicação na sessão anterior, eu gostaria de ressaltar a importância de fazer este
estudo, de verificar a possibilidade ou não dessa instalação, inclusive tendo a
possibilidade de buscar esses recursos junto ao Governo do Estado de São Paulo,
por meio de departamento competente. Nós sabemos que existem departamentos do
Estado de São Paulo que são responsáveis por esta infraestrutura básica nas
estradas municipais. Então é isso que estamos pedindo. Nós estamos pedindo ao
Poder Executivo para que faça isso, mas nós também vamos cobrar do Governo do
Estado para que consigamos os recursos para fazer essa obra. Também na indicação
que foi do Jardim do Bosque, de análise, estudo e instalação da sinalização de
trânsito. É um bairro novo, e não há nenhum tipo de sinalização, seja de PARE,
preferência, mão de rua, nada do tipo. Então, vários acidentes e outros quase
acidentes aconteceram lá. Essa indicação foi feita para que esse estudo pudesse ser
realizado, e, a partir do estudo, verificar a possibilidade e a necessidade, obviamente,
de instalação dessa sinalização, principalmente de preferenciais. Nós vemos lá que,
como há muitos cruzamentos, não tem nenhum tipo de indicação. Várias vezes,
acontece de ter frenagens bruscas. Pode ver lá que, na rua, tem marca de frenagem
justamente por este motivo, porque não há indicação, ninguém sabe de quem é a
mão e acaba acontecendo isso. Outra situação, já falei, mas repito, da moção de
pesar pelo passamento do Professor Doutor Antônio Carlos de Mello Franco. Senhor
Presidente, eu agradeço a minha fala e agradeço, mais uma vez, a todos os que
estão nos assistindo, junto aos órgãos de imprensa. O SEGUNDO VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora, População. Quero falar rapidamente das indicações. Como nós
apresentamos as indicações, eu, Waldir, Damião e Ivan, nós dividimos para que um
não fique falando muito e os outros falem pouco. Vou falar de cinco delas. Uma delas
é veículo para transporte de aluno para crianças que estudam, fazem o ensino
integral. Houve uma reclamação específica de mães do Jardim Cruzado, cujos filhos
estudam na André Donatoni, mas a gente sabe que há crianças que estudam em
outras escolas que já estão em tempo integral, e não está tendo transporte de aluno.
Elas estão reclamando porque o horário que eles saem, por exemplo, é quatro e meia
da tarde, e a mãe trabalha e não consegue pegar essa criança. Para pagar, segundo
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o que me passaram, para sair do Cruzado e trazer, trazer e depois buscar, R$
120,00. Fica difícil para as famílias, então a gente está passando para ver se existe
essa possibilidade. O Município já gasta com transporte de aluno, mas a gente quer
ver a possibilidade de estender isso também para o ensino integral. Outro ponto são
as melhorias no setor de fisioterapia do Ambulatório. Nós fizemos uma visita,
conversamos bastante, vimos salas, anexamos, inclusive, fotos. As salas precisam de
uma reforma urgente, porque estamos falando de um equipamento público de saúde.
Há bolor na parede, que está descascando. Eu sei que é um problema crônico que
existe lá, porque eu vi quando foi construído e, talvez não foi feito o arrimo adequado
e está dando esse tipo de problema, mas precisa de uma manutenção mais periódica;
não tem jeito. Enquanto essas salas estiverem lá, tem que dar essa manutenção.
Pedimos uma série de equipamento, coisas básicas, equipamento mesmo eu acho
que tem um; o resto é material de consumo. São coisas que eles precisam no dia a
dia, que a gente levantou. Pedimos também, tínhamos pedido, e pedimos para retirar,
que era a questão de arrumar os ventiladores. Havia ventilador que havia alguns
meses que estava desligado, o outro estava apresentando defeito. Nós vimos, ele
ligava e desligava, de acordo com a vontade dele. Nós tínhamos pedido, mas, hoje,
fomos informados, por coincidência ou não, que foram lá fazer essa melhoria, e a
gente fica contente, pelo menos estava sendo feito. O importante é resolver, não
importa quem resolveu. Ainda na questão da fisioterapia, outro ponto importante,
pedimos para o Município avaliar a possibilidade (sabemos que o momento não é
oportuno), mas tem que ter planejamento. Já já vamos começar a montar o Plano
Plurianual, nós, o Município, e vamos pensar a cidade pelos próximos quatro anos em
termos orçamentários. Então a gente pede um centro de reabilitação, é pensando
nisso. Para o Município começar a pensar. Talvez não dê para fazer neste ano, mas
vamos pensar, nos próximos quatro anos será que a gente não consegue fazer? Não
consegue encaixar no nosso orçamento? É isso que pedimos aqui. Oura indicação é
sobre travessia segura; é a lombada que temos aqui em frente, que tem em vários
pontos da cidade, em frente à Igreja Santo Antônio, no Jardim Mariana. Eu agradeço
o Wendel Perucche, que foi quem me sugeriu; passei para os pares, e eles
concordaram. Começamos a fazer algumas indicações no Residencial Mariana e,
quando percebemos, teve que juntar tudo em uma só, pois eram vários problemas
pontuais que existem. Além de ter um problema que eu já mencionei, um problema
crônico com esgoto, e, às vezes, a gente vai lá, chove e extravaza. A rede pode estar
com o diâmetro pequeno? Pode. Mas, também, tem lançamento irregular de água da
chuva na rede, a gente sabe o que acontece. A gente vai lá, já explicamos isso, e não
tem alternativa. A Prefeitura tinha que fazer duas ações na verdade: verificar os
lançamentos irregulares e, também, por que, às vezes, extravaza no pleno sábado. É
dias de pico assim que acaba extravazando o esgoto. Temos que ver a questão do
diâmetro, porque ali já é um vazamento problemático que a gente tem, e não é só ali
na Marcelo Thamos, temos desde o parquinho no Jardim Mariana. Pode chover.
Chover um pouquinho mais forte, na passagem do Mariana para o outro, vocês vão
ver o esgoto vazando, passando no meio do parquinho infantil e indo para o córrego.
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Então, precisa dar uma olhada naquele interceptor. Sei que não é uma obra barata a
troca de interceptor. Está aí o Fundo Nacional de Recursos Hídricos, o FEHIDRO,
que é uma opção para o Município. Para este ano já foi, foi até dia 12 para fazer
pedidos, às vezes o Município até fez, não tenho conhecimento, mas, se não fez, ano
que vem já pode ir pensando em um projeto para a substituição desse interceptor ou
a construção de outro paralelo. Nós estamos pedindo também o recape da rua,
porque, aparentemente, de quando o bairro foi construído o bairro, foi pavimentado,
não teve nenhum tipo de recapeamento. As ruas são, vamos pensar assim, morro
abaixo, então, a chuva forte, com o decorrer do tempo, já estragou bastante. Nós
pedimos canaletas, redutor de velocidade; está tudo em uma indicação só. Nós
estamos pedindo o seguinte: olhe com carinho para o Residencial Mariana, assim
como para todos os bairros, mas, ali, há várias demandas, e o pessoal está passando
para a gente. Outro ponto, baseado na resposta de um requerimento que a gente
apresentou, e esta Casa aprovou por unanimidade, solicitamos a compra de mais um
equipamento de bombeamento de água. Bom ficar com mais uma bomba reserva,
porque nos foi informado que os poços, acima de 70m³ de água/hora, existem duas
bombas, uma de 380V e uma de 440V. Tecnicamente, a gente sabe que colocar uma
bomba de 380 em um poço de 440V não é muito simples; precisa que toda uma
adaptação seja feita. Às vezes, na urgência de substituir uma bomba, se houver mais
uma bomba de 440, a gente acredita que vá ficar bem mais tranquilo para situações
excepcionais, como a que aconteceu em janeiro. Queimou agora a bomba da
Bandeirantes, deu até falta d’água, mas foi super rápido, porque a bomba reserva
estava aí. Quando queimou a bomba do Centro, em janeiro... EM APARTE,
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu agradeço a oportunidade. Em
relação à bomba da Bandeirantes, na sexta-feira em que foi feita a substituição,
algumas pessoas acabaram me informando, e eu estive lá, na sexta-feira mesmo, por
volta do meio dia, uma hora da tarde, e foi informado que, na verdade, a bomba não
parou, ela foi substituída há um mês e meio, e ela começou a apresentar alguns
defeitos e, antes de ela parar, foi feita a substituição de uma bomba reserva, que já
tínhamos no Município, e essa bomba foi enviada para a assistência técnica (já tinha
feito o reparo) para que eles possam verificar qual é o problema, sendo, obviamente,
algum defeito que não foi corrigido na última vez, seja feito o processo, inclusive, de
garantia, acredito eu. Então, essa substituição foi, na verdade, uma substituição
preventiva. Inclusive, essa questão de ter uma bomba reserva é importante
justamente por esse motivo. Nós tínhamos a bomba, aquela bomba apresentou
problema. Antes mesmo de parar, foi tirada, colocada uma nova para que pudesse,
então, ir à assistência técnica. Obrigado, Vereador. VEREADOR RONALDO
RODRIGO VENTURI: Eu estive lá tanto na sexta, à tarde, quanto no sábado, de
manhã, quando foi concluído o serviço e o que acontece lá é o seguinte: a bomba
começou a puxar. A capacidade do poço é de 100 m³/hora, estava puxando 20, 15,
começou a diminuir, ela estava à beira do colapso. Então optaram por tirar; foi feito
corretamente. O dia ficou meio complicado, foi de sexta para sábado, e sábado é dia
de consumo intenso e repercutiu lá no Jardim do Bosque. Porque começa a fazer
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manobra na cidade, e começa a faltar água em outros pontos, mas é o ideal. Por que
mais uma bomba reserva que a gente está solicitando? Trocou lá. Acontece, como
aconteceu da outra vez. Queima o poço do Centro, por exemplo (Deus me livre), você
não tem outra reserva de imediato para colocar. Então, quem tem uma, não tem
nenhuma; quem tem duas, com certeza, fica mais tranquilo. A de 380 é até possível
de ser colocada no poço de 440, mas não é em todo poço que é permitido, porque é
uma questão de cabeamento, há toda uma questão técnica envolvida, que não é algo
simples. Então, por isso a sugestão. Bomba não é algo caro. É uma coisa importante
para termos na cidade. Nós já temos, como disse, esse serviço foi feito rápido, mas,
em uma situação excepcional, mais uma bomba vai acabar com qualquer tipo de
problemas adicionais. Eu quero mencionar aqui, Horacio, parabéns pela indicação,
referente ao PCCV, Plano de Carreira, referente ao 14º e 15º, a incorporação. Nós já
vínhamos falando sobre isso em Tribuna, e o senhor oficializou, muito bem. Tem o
nosso apoio com toda a certeza. Os funcionários clamam por isso faz muitos anos já.
EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte, Vereador.
Realmente, o Vereador está de parabéns. Só esperamos aqui que só não fique no
papel, que o Prefeito analise com carinho e faça essa melhoria para o nosso
funcionário público. Muito obrigado pelo aparte. VEREADOR RONALDO RODRIGO
VENTURI: Com certeza. Todas as indicações que nós apresentamos, que todos os
Vereadores apresentam são demandas que a gente recebe e, com certeza, vai ser
em prol da população, em prol do servidor, então é isso o que a gente espera, que
sejam feitas, principalmente essas demandas que são pedidas há anos, como o
Plano de Carreiras. Só para finalizar (eu estou olhando para o painel porque
colocaram um tempo ali, cinco minutos só para o Ronaldo; está acabando, mas eu
não quero nem usar o total), nós recebemos a resposta dos três requerimentos que
fizemos em conjunto, eu, o Waldir, Damião e o Ivan, e uma dessas respostas, uma da
CBT, nós não vamos comentar agora, porque foi pedido um prazo maior para umas
coisas que são um pouco mais complicadas para se responder. Vamos falar aqui da
Adelmo Trevisan, que é da pavimentação, da galeria pluvial. De repente, vai ter que
alargar a rua, então vai ter que desapropriar um pedaço da antiga CBT. Então a gente
perguntou se havia algum projeto, algum estudo e para passar, inclusive, os valores.
A resposta que nos foi dada é que existe sim um estudo, mas que não tem previsão
de início, porque depende ou de conseguir recursos ou de incluir no orçamento. Mais
uma oportunidade para o Plano Plurianual que a gente vai ter, se não conseguir fazer
neste ano, a gente já tem uma oportunidade de estar colocando isso. A única coisa
que eu fiquei meio assim, que veio como resposta, é que há um estudo, eu entendo
que há uma intenção, porque a gente pediu o estudo e o detalhamento dos valores
até para sabermos o valor que fica, de repente tentar correr atrás de alguma coisa
junto a deputados, mas não tem esse valor ainda; o Município vai fazer esse
levantamento, pelo que entendi. Depois que levantar, se puder passar para esta
Casa, a gente agradece e tenta ajudar no que for possível também. Não tem jeito, eu
falo muito. Com relação ao outro requerimento, pedimos informações diversas sobre
a água. Não vou ficar falando tudo aqui, porque vai ficar maçante, cansativo; nós
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vamos publicar nas nossas redes sociais depois, então os senhores e as senhoras
acompanham. Prefeitura nos respondeu tudo. Respondeu a questão dos poços,
quantos metros cúbicos em cada poço, qual a produção total de água. Só
mencionando que o Município capta por mês 368.550.000 litros de água por mês (é
um dado grande que a gente capta por mês, divide por 35 mil habitantes e vejam
quanto dá o consumo médio nosso); é um consumo considerável e, claro, há a perda.
Em relação à perda de água, que questionamos também, a perda física, que são os
vazamentos, e o Município não tem esses dados; informou 39,02 como uma
estimativa nacional, que é a média nacional. Seria importante o Município trabalhar
para conseguir esses dados, bem como a perda comercial, que o Município não tem
também, que é o que você deixa de medir no hidrômetro; você não consegue medir,
então isso também seria muito importante termos esses dados até para o
planejamento da própria Prefeitura. De repente, a gente tem que contratar um estudo
nesse sentido. Com relação aos reservatórios, nós perguntamos se havia algum
reservatório que não estava (estou falando por cima) sendo utilizado, foi respondido
que todos estão. Eu fiquei com uma dúvida e acho que meus colegas também em
relação ao reservatório do Domingos Valério. De repente, a pergunta, da forma com
que foi formulada ou entendida, gerou esse tipo de dúvida, porque, pelo que me
consta, salvo que me mostrem o contrário, o reservatório de lá está interligado na
rede, mas a água não consegue subir ao reservatório, não tem capacidade de subir
ao reservatório. EM APARTE, VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES:
Obrigado pelo aparte. Em relação ao reservatório do Domingos Valério, eu
acompanhei a sua ligação, e, realmente, está com problema, e não sei se foi
resolvido. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Não. EM APARTE,
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Vou tomar conhecimento nesta
semana, mas ele tem, por não fazer a ligação, realmente bloqueia para subir ao
depósito, mas o Prefeito já está tomando as providências no sentido de abrir uma
lateral para dar uma injeção na rede para poder utilizar aquele reservatório.
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Perfeito. De repente, uma bomba de
recalque já resolve essa situação. Estou no limite do tempo. Também perguntamos
se o poço da CBT poderia ser utilizado, por uma determinação judicial não pode mais.
Com relação às bombas, eu já mencionei e não preciso repetir. Com relação à rede
de amianto, nós temos 10,5 quilômetros de rede de amianto, só que nos foi informado
que foi pleiteado mais de cinco milhões, o Município já tinha ganhado esse recurso lá
em 2012, ainda com o Prefeito Zé Parella, depois o Alessandro deu continuidade.
Segundo informação, no governo interino, não foi dada continuidade, e a gente
perdeu. Iam ser substituídas todas as redes de amianto na cidade. É um problema
que a gente ainda tem. Com relação à PCJ, Agência Reguladora, o Município saiu e,
agora, está dizendo que vai voltar, só não nos explicou o motivo, que pedimos, mas
tudo bem. O importante é que vai voltar a integrar a agência. Obrigado. O
TERCEIRO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA: Boa tarde, Senhor
Presidente. Boa tarde, senhores Vereadores. Boa tarde, senhora Vereadora. Boa
tarde a toda a população que está nos assistindo. Vou falar rapidinho sobre as
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indicações que a gente fez. A respeito de um semáforo na esquina, de frente ao
Gordão, na frente da Praça São Benedito. Ali há muito acidente. O pessoal está
cobrando muito a gente. Espero que o Executivo avalie com carinho e faça também,
porque está muito perigoso. A respeito de uma rotatória no cruzamento da Rua
Gotardo Zotesso com a Rua Pedro Ronchin, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. É
um trajeto muito perigoso durante a semana; a turma não respeita, alta velocidade. Ali
não tem um PARE, não tem nada. É um acesso onde algo precisa ser feito, e
sugerimos uma rotatória. Outra indicação é referente ao fim da Rua Gotardo Zotesso
com a Rua Valentim Toniolo, seria outra rotatória. É um trecho onde todo mundo fica
indeciso. Há vários acidentes. Ninguém sabe quem para. Espero que vocês possam
ver com carinho e façam algo ali também. Outra indicação que fizemos é o
recapeamento ou melhorias na Rua Eduardo Apreia, sentido ao antigo matadouro,
pois, ali, a estrada está muito feia. Há muito acesso para muitos lugares, e acho que
deve ser feito; espero que seja atendido. Outra indicação é a Rua Gotardo Zotesso,
no Jardim Nossa Senhora Aparecida, descendo a rua, do número 269 ao número
309, a rua está completamente afundada, teria que abrir para ver o que está
acontecendo, porque os moradores alegam que está estourado, que o esgoto está
invadindo sua casa. Tem que ver certinho. Pode ser coisa besta, fácil de resolver.
Está há mais de 10 anos. A respeito das indicações anteriores, foram feitas há pouco
tempo, espero que esteja avaliando com carinho, principalmente a reforma do PSF do
Icaraí; é uma coisa fácil de fazer, estou cobrando de novo, espero que seja atendido,
porque tem como ser feito. É só isso. Muito obrigado. O QUARTO, VEREADOR
IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde aos meus
nobres Vereadores. Boa tarde a todos da imprensa e a todos que nos ouvem.
Gostaria de falar um pouco sobre nossas indicações que fiz com os Vereadores
Ronaldo Venturi, Damião Sousa e Waldir Siqueira. Quero falar sobre o fechamento
das áreas verdes da nossa cidade, tendo em vista que essas áreas verdes, por não
serem fechadas, estão sendo usadas como depósito de lixo e entulhos. Vemos que
as pessoas, que fazem trajeto pelas ruas, que passam ao lado desses matos, correm
risco de serem, às vezes, molestadas. Quero falar sobre a indicação que pedimos ao
Executivo para colocar dispensador de senhas em todas as UBSs e PSFs e também
no Ambulatório, pois as pessoas fazem filas gigantescas e, a partir do momento em
que a GCM abre o portão, elas aglomeram no pé do balcão para marcar a consulta.
Portanto, eu presenciei e acho importante o Executivo colocar o dispensador de
senhas, para evitar esse transtorno e aglomeração. Quero falar sobre a indicação
encaminhada ao Executivo, em nome dos moradores e dos jogadores de futebol e
treinadores dos times do Jardim Cruzado, para que seja feita uma reforma no campo
de futebol, que se encontra em uma situação precária, tendo em vista que os
vestiários e os banheiros não têm condições de uso. A área do campo não tem
gramado, só tem areia. Portanto, fizemos essa indicação e contamos com o
Executivo para que seja executada essa obra. Quero falar sobre a indicação pedindo
ao Executivo para dar isenção de tributo, de imposto para nossos comerciantes. Se
não for possível dar isenção, que dê um desconto para que todos possam pagar seus
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impostos. Todos sabem que, hoje, por causa da pandemia, todos os comerciantes
estão penando por não terem condições de trabalhar em seus comércios. Então,
nada mais justo que o Executivo dê para eles uma ajuda para que consigam, no
mínimo, um desconto para que concluam o pagamento desses impostos. Nada mais,
Senhor Presidente. Obrigado a todos. O QUINTO, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
Nobres pares, eu quero mencionar algumas reivindicações de nossa população.
Quero, desde já, iniciar a minha fala dizendo a respeito do que vem acontecendo em
nosso país sobre a pandemia. Cada vez, a situação está se complicando. Temos
nossa cidade vizinha, Araraquara, que fechou tudo, entrou em lockdown; segundo
informação, até postos de gasolina estão fechando. Estamos com um problema muito
sério. Muitas pessoas me ligaram, inclusive estive pessoalmente para acompanhar.
Fui até o Supermercado Ruscito. Havia até pessoas discutindo na fila, muita
aglomeração, muitos carros de placa de Araraquara estavam aqui, na nossa cidade.
Não adianta Araraquara fechar, e nossa cidade ficar de portas abertas, atendendo os
nossos vizinhos, porque a nossa população corre sério risco, tendo em vista que
nosso Hospital não tem condições de tratar de um paciente com problema muito sério
de COVID. Precisamos apertar mais a situação. Acredito que deveria fazer igual a
cidade que está fazendo para fora: deixando só uma entrada e uma saída. Fechar
todas as entradas e deixar só uma para ter um controle melhor, deixando a Guarda
Municipal, pedir para a Polícia Militar, que tem a policial, com atividade delegada, que
presta serviço para o Município. Pode colocar a atividade delegada em um ponto fixo
para pegar essas pessoas que vêm de fora e que estão entrando em nossa cidade e
fazê-las voltar, porque, senão, daqui a alguns dias, o que vai acontecer será o que
está acontecendo em Araraquara: teremos que fechar tudo, fechar posto de gasolina,
mercado, fechar tudo, porque a situação não está para brincadeira. Estive
conversando com o pessoal da vigilância, que cuida do COVID, e, segundo
informação, são 30 casos por dia, então é algo que o Prefeito precisa dar uma
olhada, fazer uma reunião para resolver isso, para dar uma amenizada sobre as
pessoas que estão vindo de fora para fazer compra em nossa cidade, tendo em vista
que os mercados vizinhos estão fechados. Quero também falar a respeito de uma
solicitação que os nobres Vereadores, eu, Ronaldo Venturi, Ivan Lins e Damião
fizemos uma indicação, a pedido dos moradores do Jardim Icaraí, para que faça um
minicampo de futebol society, de grama sintética. Indicamos a praça central, próxima
à igreja católica, e tivemos a informação, o nobre Vereador Damião esteve com o
Prefeito cassado, que é o Alessandro, que, na verdade, é o cassado que está
tomando conta da cidade (infelizmente), por isso que a cidade está um caos, a cidade
está abandonada, estamos andando... a cidade está... as praças, só mato; a única
praça que você vê bonita é aqui, do Centro. As outras praças, você anda nas praças
dos bairros, dá vergonha, é uma vergonha. Então eu gostaria que o Prefeito José Luiz
Parella, que é um Prefeito sério, é um Prefeito que fez um trabalho digno, um trabalho
bonito no início do seu mandato; no primeiro e no segundo mandato ele fez um ótimo
trabalho. O Prefeito cassado, Alessandro, quando foi Prefeito, eu era Vereador, havia
muitas irregularidades, ele estava com um processo em andamento. Este Vereador
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ainda falou: “Este Prefeito vai ser cassado”. Ele fez uma reunião conosco: “Não, eu
não vou ser cassado, porque ainda tem a última instância”. Eu falei: “Você vai ser
cassado em São Paulo”, e foi cassado. Depois disso, acabou ganhando em São
Paulo, ganhou em Brasília, voltou. Voltou só para fazer estrago na cidade, porque
não fez nada, fez nada. Durante esses quatro anos que ele ficou de Prefeito, a cidade
ficou parada. A própria população é prova disso. A própria população cobrava muito
deste Vereador, e este Vereador cobrou muito esse Prefeito cassado, que é o
Alessandro. Infelizmente, assim como mencionei na sessão passada, eu até me
esqueci de mencionar, o Alessandro chamou o nobre Vereador para conversar, o
Damião, para dialogar, para saber a respeito do trabalho do Vereador, que ele estava
empenhando e, devido àquelas conversas que ele falou, inclusive a respeito da
quadra. Para fazer a quadra ali, ele teria que mudar a lei. Então eu acredito que, se
ele tiver intenção de fazer este minicampo para os moradores do Jardim Icaraí, tendo
em vista que o Icaraí é um bairro que, durante estes 16 anos, a única coisa que foi
feita ali foi a pavimentação (foi o que me lembro), fora isso não foi feito mais nada. Já
que ele falou que é só mudar a lei, manda para nós a lei que nós mudamos, não tem
problema nenhum. Aqui, os Vereadores anteriores mudaram uma lei, a lei da Ficha
Limpa, que este Vereador apresentou e mudaram, revogaram a lei só para beneficiar
o cassado do Alessandro, que está cheio de problema com ficha suja, ele é ficha
suja. Então, para beneficiar ele, revogaram uma lei, a lei da Ficha Limpa, que este
Vereador vai apresentar novamente. Eu quero que os Vereadores votem contra a
Ficha Limpa. Vereador que votar contra a Ficha Limpa é porque aceita irregularidade
na cidade. Vou apresentar. Vocês podem se preparar que eu vou apresentar. Estou
elaborando, quero elaborar com bastante carinho para que não permaneçam essas
pessoas que não têm competência para estar trabalhando na nossa Prefeitura.
Portanto, eu vou apresentar. Eu gostaria também, não sei qual foi o Vereador, se foi o
Valentim que apresentou uma indicação do Banco da Terra. Isso daí, se não me falha
a memória, nós apresentamos também, Vereador? Nós apresentamos. Quero
agradecer pelo reforço que o Vereador vem apresentando, tendo em vista que Vossa
Excelência até mora no Banco da Terra, segundo informação; então o nobre
Vereador sabe a situação que está ali. É muito buraco. As pessoas estão
reclamando. Ainda mais quando chove, fica difícil para trafegar. Então não é só o
Banco I, é o Banco II. Precisa que a máquina passe. Eu já solicitei ao Roni, mas,
infelizmente o Roni é péssimo, é péssimo funcionário, pois não está cumprindo com
as demandas da nossa cidade. Sinto falta do Wadilson, que é uma pessoa que
cuidou muito bem da nossa cidade. Wadilson, quando foi funcionário, eu era
Vereador, chegava ao Wadilson e falava: “Wadilson, tal lugar precisa fazer tal
serviço”. “O, Vereador, pode deixar”. Eu nunca pedi nada para mim não. Tudo que
este Vereador pede é para a população, não é para mim. Agora, o Prefeito cassado,
que é o Alessandro, vem aqui falar que não vai fazer nada que os Vereadores. Citou
que é oposição. Nós não somos oposição não. Não somos oposição. Tanto é que
hoje estão entrando dois projetos de urgência, e este Vereador foi o primeiro a falar
que é a favor do projeto, que é um projeto importante. Então, tudo o que é importante
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para nossa cidade, este Vereador estará favorecendo a população. Jamais quero
parar a cidade, quero prejudicar a nossa cidade. Tem mais: o Roni, tudo o que você
pede para ele, ele não faz. Não está tendo condições. É uma ótima pessoa, dá
atenção, só que, ultimamente, você liga para ele, ele nem atende o telefone, porque
sabe que este Vereador vai pedir alguma coisa. Mas não estou pedindo nada para
mim não, Vereadores. Eu não estou pedindo nada para mim. Eu quero deixar bem
claro para o Roni (eu tenho certeza de que isso vai chegar até ele) que tudo o que eu
peço, os demais Vereadores, até os nobre Vereadores que são do lado do Prefeito,
pois falam que nós somos contra o Prefeito. Nós não somos contra o Prefeito, nós
somos a favor do povo; é diferente. Vamos cobrar o direito do povo. Aqui, tudo o que
pedimos para o Roni, o Roni não dá essa atenção. Eu gostaria que o Prefeito olhasse
com carinho. Peça para andar. Peça para alguém levar o José Luiz Parella ou, se
quiser, nós levamos, pode chamar, Prefeito. Nós vamos até Vossa Excelência, José
Luiz Parella, Parella, viu? Não é Alessandro. O cassado, eu não quero nem papo com
ele, porque não presta para nada. Ele só sabe falar: “Ah, eu vou ver”. Eu vou ver, mas
não vê nada. Se o Prefeito, José Luiz Parella quiser falar com este Vereador e com
os demais Vereadores que estamos trabalhando juntos, vamos levar até ele todas as
fotos que temos da cidade, que estamos andando na cidade. Nesse final de semana,
andamos na Popular, no Icaraí, no CDHU, no Jardim do Bosque, conversamos com a
população, tiramos fotos de vários locais, que está feia a cidade, e nós levamos ao
Prefeito, José Luiz Parella. Levamos para Vossa Excelência ter esse conhecimento,
Prefeito, para saber que este imprestável do Alessandro, este incompetente está
acabando com a sua administração, está te prejudicando. Tome providência, Prefeito.
Você tem seu nome a zelar. O seu nome é forte na cidade. Então, se Vossa
Excelência não tomar uma providência a respeitos desse Alessandro, o senhor vai ter
problema, principalmente com este Vereador, que estará sempre cobrando, cobrando
o direito da nossa população. Muito obrigado. Na Explicação Pessoal eu tenho muita
coisa para falar ainda e vou falar. Depois eu falo um pouco mais. Muito obrigado.
Obrigado pela minha fala. Na Explicação Pessoal vou falar um pouco mais, porque
precisamos falar a verdade. Muito obrigado. O SEXTO, VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, senhores Vereadores
e Vereadora. Pessoal da imprensa. Funcionários da Prefeitura e população que nos
assiste. Com relação à água, eu queria deixar o meu depoimento. Sempre houve luta
com relação à construção de poços profundos para não faltar água para a nossa
cidade e isso o Prefeito tem feito com muita eficiência. Dizer para vocês que, na
gestão de Vice-Prefeito, acompanhei muito a distribuição de água, dos equipamentos
que queimavam. Inclusive tive a oportunidade de, eu mesmo, pegar o caminhão para
buscar uma bomba em Monte Azul Paulista. Então não era falta de persistência da
Prefeitura. Ainda quero dizer que está para ser inaugurado um poço artesiano no
CDHU, com a retirada de 100.000 litros de água por hora, que, com certeza absoluta,
vai abastecer toda a região do CDHU, Icaraí, Jardim do Bosque, Santa Terezinha. EM
APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Obrigado pelo aparte, Vereador. Bem
lembrado, Vereador. Vossa Excelência falou a respeito da água. É o que falei. Na
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gestão, bem antes do Zé Parella, faltava muita água na nossa cidade. VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Não tinha. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Na verdade não tinha, e o Prefeito fez um bom trabalho, construiu vários
poços, deu uma amenizada. Deu uma amenizada não, melhorou. Inclusive, no Jardim
Cruzado, faltava água direto, era muita reclamação, eu era Vereador na época, e
havia muitas reclamações. Hoje, há algumas reclamações no Jardim Icaraí, mas,
agora, como Vossa Excelência mencionou, estão já colocando a nova bomba onde é
o Mariana, no MotoCross, onde vai ser bombeada a água que vai ao CDHU, que vai
dar os 100.000 litros hora e vai beneficiar aquele loteamento novo do Minha Casa,
Minha vida. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Você me permite? Só uma
correção: a bomba do MotoCross é apenas uma revisão, porque ela estava caindo de
produção, e o Prefeito, imediatamente, já está mandando fazer uma revisão que é
para não diminuir como estava diminuindo nas outras. A dos 100.000 litros é só do
CDHU. Está para ser inaugurada, então os 40.000 litros do MotoCross era o que
estava abastecendo a caixa do CDHU. Quando colocarem em operação a bomba do
CDHU, provavelmente os 40.000 litros da bomba do MotoCross servirá para o
abastecimento do Marianinha, do Icaraí, do Jardim do Bosque. EM APARTE,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Segundo informação, que tive com o pessoal do
DAE, aquela bomba agora vai para 100.000 litros. VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Beleza. Que beleza. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA:
Então foi o que ele me passou. Ali vai abastecer o Jardim do Bosque, o CDHU e,
parece, que uma parte do Jardim Icaraí. VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Isso. EM APARTE, VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Então isso é de
grande valia. Vai beneficiar muito a nossa população. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: De suma importância. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: É o que falei: o Prefeito José Luiz Parella fez um excelente trabalho.
Desde o início, foi ele quem iniciou toda essa obra, a falta de água, mexeu no Distrito
Industrial. É o que falei, infelizmente o Alessandro... VEREADOR HORACIO CARMO
SANCHES: Icaraí, Cruzado, que era terra. EM APARTE, VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Foi o que falei: fez o Icaraí, o Jardim América. Então, o senhor, como
Vice-Prefeito, queria fazer muita coisa, mas, infelizmente, o senhor foi limitado por
esse Alessandro. Eu sei de tudo, a gente acompanha. Infelizmente, se deixasse o
senhor ajudar a fazer o trabalho, seria até melhor. Obrigado pelo aparte. VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Continuando sobre a água ainda, fui informado de
uma reparação do poço artesiano também da Popular, que está caindo de produção
também, mas o Prefeito, de imediato, já vai fazer uma revisão para que isso não
ocorra. Também queria falar com relação (eu não tive muita informação da CBT,
porque eu estava como Vice-Prefeito), mas agora eu me informei depois do
requerimento que vocês, alguns Vereadores pediram. O primeiro comprador da CBT
era especulador; o segundo comprador da CBT, também especulador. O terceiro
comprador da CBT, que era o senhor Felício, tinha realmente a intenção (o Vereador
participou da reunião lá) de colocar a antiga CBT em funcionamento. Infelizmente, ele
foi barrado pela CETESB, porque os antigos donos colocaram três glebas naquele
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mesmo perímetro que é a CTB, e a CETESB bloqueou tudo o que o senhor Felício,
da Asa Alumínio (vocês podem entrar no processo), e a CETESB bloqueou o que o
Felício ia fazer na CBT. Deixo uma solução para vocês. Como fui Vice-Prefeito,
acompanhei o trabalho do Prefeito José Parella, gostaria que a gente oficializasse,
nós, nove Vereadores, o senhor Felício, da Asa Alumínio, para ele comparecer na
Câmara Municipal. EM APARTE: RONALDO RODRIGO VENTURI: Veio, na própria
informação do requerimento, foi feita essa sugestão pelo Prefeito para que a gente
fizesse essa reunião. A gente só está esperando a totalidade dos dados para ter
condição de conversar com ele com os dados em mãos. O que foi, de fato, isenção
que teve, qual o valor, quanto caiu, para a gente até ter condição de conversar. “Você
tem uma isenção de tanto, como que não foi gerado nada?” E outra, lá são três
matriculas de imóvel. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Três.
Exatamente. EM APARTE: RONALDO RODRIGO VENTURI: Então, se você tem um
imóvel comprometido, os outros dois não podem ser utilizados? Então é só uma
questão que a gente precisa ver. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu
acho que o bloqueio é total da CETESB, viu? EM APARTE: RONALDO RODRIGO
VENTURI: Nós vamos ver. Se precisar a gente convoca a CETESB também,
conversa. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Eu gostaria que já fizesse
isto: que oficializássemos o senhor Felício para ele comparecer na Câmara Municipal
e já daria toda a informação. Porque, pelo que me consta, a Asa Alumínio, o
proprietário da CBT ficou devendo uns impostos do ano passado, o resto ele cumpriu
com a sua obrigação. EM APARTE: RONALDO RODRIGO VENTURI: A minha
questão fundamental, e o requerimento nosso fundamenta é o seguinte: houve uma
isenção grande de impostos (pelo menos é o que a gente tem de informação), só que
a gente não tem em mãos o valor. Você pega na lei, não tem; você tenta se informar,
não tem. A Prefeitura está terminando de levantar, e devem chegar essas
informações na próxima semana. Até marcar, agendar, vai dar mais ou menos o
tempo. É só para a gente ter condição de conversar tecnicamente, senão o cara (com
todo o respeito, eu nem conheço o proprietário), mas ele pode falar qualquer coisa, e
eu tenho que aceitar, porque não tenho os números nas mãos. VEREADOR
HORACIO CARMO SANCHES: Mas vamos fazer este ofício. EM APARTE:
RONALDO RODRIGO VENTURI: Vamos fazer. Obrigado. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Vamos trazer o senhor Felício aqui, porque ele é homem de
índole boa e, com certeza, ele... EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO
DA SILVA: Só para dizer que eu concordo com a vossa indicação, com a indicação
dos demais Vereadores sobre esse ofício, que nós precisamos fazer o quanto antes,
até respeitando a colocação do Vereador Ronaldo, mas acredito que daria o tempo
de a Prefeitura responder os dados que faltam para poder fazer esse agendamento.
Para a gente não esperar esse prazo de receber. Porque nós levaremos um período
muito grande. Outra questão é que, pelo o que nós conseguimos verificar na lei que
foi concedido o parcelamento, em 2015, foi um parcelamento dos débitos anteriores
de mais ou menos R$ 2.300.000,00, e esse parcelamento foi pago em 24 meses.
VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: 24 meses. EM APARTE, VEREADOR
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ÉDISON FERNANDO DA SILVA: E foi pago. Pela verificação na Prefeitura, todo o
parcelamento e todos os lançamentos após essa data, que é em torno de R$
240.000,00 por ano, foi pago pela empresa. Então a empresa vem pagando, ela é a
maior contribuinte... VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Apenas do ano
passado que ficou. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O
que está aberto, pelo que nos consta, é apenas o de 2020. VEREADOR HORACIO
CARMO SANCHES: Eu quero deixar claro, cortando a sua conversa (já cortei) quero
deixar claro que a gente tem o interesse de que resolva isso logo. Por isso que estou
pedindo esse requerimento, esse ofício, enviado para o senhor Felício, da Asa
Alumínio, que é para ele poder explicar para a gente o que realmente está
acontecendo. EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas
para concluir meu aparte, que eu só tenho um minuto. Em relação à CETESB, pela
análise do processo, inclusive foi resposta do requerimento, no CD, as três áreas
estão sob o mesmo processo. Mesmo havendo esta distinção, a CETESB bloqueou
as três áreas. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Bloqueou as três áreas.
EM APARTE, VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Então, ao que dá a
entender, por isso que essa conversa é importante, a empresa quer fazer o
investimento e, de fato, colocar para trabalhar. O único problema, por enquanto, ao
que parece, é que a CETESB não liberou esse trabalho. Então, por isso, em aparte,
eu concordo que esse ofício seja encaminhado o mais rápido possível. Obrigado,
Vereador. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES: Então, só para encerrar, eu
gostaria que a gente oficialize, nesta semana já, o senhor Felício para que ele venha
aqui para nos deixar a par de toda aquela situação do antigo prédio da CBT que já
está dando muito o que falar. Sem mais, Presidente. Muito obrigado. Terminado o
Expediente, o Senhor Presidente concedeu intervalo regimental de cinco minutos, e o
Senhor Secretário realizou a chamada após o retorno. Estiveram presentes na
sessão os (a) Vereadores (a): Damião Rogério de Sousa, Édison Fernando da Silva,
Horacio Carmo Sanches, Ivanildo de Oliveira Lins, Jean Glei Rubio Tomaz, Ronaldo
Rodrigo Venturi, Sidnéia Monte, Valentim Aparecido Fargoni e Waldir Siqueira.
ORDEM DO DIA: Foi aprovado o requerimento, de autoria de todos os Edis,
solicitando urgência para apreciação dos processos CM. nº 112-113/2021. Decisão:
Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 254/2020, DE 1º DE DEZEMBRO
DE 2020. INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. ASSUNTO:
Dispõe sobre as contas da Prefeitura do Município de Ibaté no exercício de 2018.
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Este projeto visa à
aprovação ou não das contas do Executivo do ano de 2018. Tanto o parecer da
comissão desta Casa quanto também o parecer do Tribunal de Contas do Estado,
eles foram favoráveis pela aprovação das contas. Não foram verificadas
irregularidades que pudessem, de alguma forma, influenciar no orçamento, e, por
isso, os pareceres foram favoráveis. Este, eu também, já adianto aqui, que será meu
voto pela aprovação das contas do ano de 2018, visto que o próprio “TSE”, que é o
Tribunal que verifica as contas do Município, TCE, desculpa, Tribunal de Contas do
Estado. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, que é quem verifica as contas do
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Município, foi verificado, o parecer foi favorável, e, assim, também será o meu voto.
Obrigado, Presidente. VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nobres pares, eu estive
analisando as contas e há muitos apontamentos do Tribunal de Contas, inclusive do
Ministério Público. Então, devido a esses apontamentos de várias irregularidades, o
meu voto é contra o Tribunal de Contas. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para a população entender, o Tribunal de
Contas faz uma avaliação. É feita auditoria anual das contas do Prefeito, da Câmara
também são auditadas. Os técnicos vêm, fazem essa fiscalização in loco; a
fiscalização é feita por meio da Audesp, que é o sistema eletrônico do Tribunal de
Contas, e, a partir disso, é feito um relatório, onde estão os diversos apontamentos ou
não. Se estiver tudo ok, tudo ok, senão vão fazer os apontamentos. A gente olhando
o próprio voto do relator, ele menciona estes apontamentos (são vários, eu não vou
ficar lendo aqui, para não ser chato também), mas só para estar justificando o voto:
por exemplo, a questão das audiências públicas serem em horário comercial,
reduzindo as chances de participação. Estou com um convite aqui para uma
audiência pública às 15h, continua com o mesmo problema. Então eu acho bom
resolver, porque o Tribunal já está apontando; vamos solucionar isso aí. Por
coincidência chegou essa audiência para nós. Outro ponto que é colocado também (é
em 2018; nós estamos analisando 2018, não 2020, nem 2019. 2018) a questão da
Ouvidoria não ter sido instalada no Município, formalmente estruturada, continua sem
Ouvidoria o Município, salvo engano deste Vereador. A questão dos critérios do uso
de indicadores é um problema que havia lá, não sei como está em 2020 e 2021.
Outros pontos: em relação à precatória é insignificante. Tem a questão do quadro de
pessoal, questão de horas extras sistemáticas que foram feitas, falhas no controle de
gasto de combustível, eu espero que o Município já tenha feito as adequações. Com
relação ao crescimento da dívida ativa, também houve apontamento. O que me
chamou a atenção foi outro apontamento: “insuficiente formalização dos processos de
cancelamentos em prejuízo da verificação do interesse público do ato”, ou seja,
quando você cancela uma dívida ativa, você tem que fazer toda uma formalização
para demonstrar por que está cancelando, e, segundo o Tribunal, segundo os
técnicos do Tribunal, o que está sendo feito, pelo menos em 2018, não é o suficiente,
eu espero também que já tenha sido resolvido. Da mesma forma que, na Tesouraria,
está dizendo “diversas pendências antigas não regularizadas”, inclusive referentes à
entrada e saída não registradas na contabilidade. Entrou e saiu dinheiro, ele está na
conta e não está ainda contabilizado. Acontece, mas a gente tem que ter um rigor
maior nisso, ainda mais quando se fala que são de anos, então isso já vem de tempo.
Existência de valores conciliados. Para quem sabe, aí da contabilidade (eu estou
falando da minha área) a contabilidade, quando faz a conciliação, existe um jeitinho
que você faz, bem genérico, porque você não sabe o que é direito o que entrou e o
que saiu, você faz de uma forma genérica. Então o Tribunal está contando que está
excessivamente genérico. Não pode fazer, obviamente. Além de algumas outras
inconsistências que foram verificadas, déficit em creche. Um ponto importante
também: Índice de Eficiência da Gestão Municipal, o IEGM, apontam diversas falhas
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encontradas no serviço prestado referente à cidade e ao meio ambiente. Lei de
Acesso à Informação e a Transparência Fiscal, descumprimento da Lei de Acesso à
Informação e da Lei da Transparência Fiscal. Espero que esteja cumprindo, nós
vamos verificar. Atendimento à Lei Orgânica, instruções e recomendações do
Tribunal: desatendimento às instruções e recomendações do Tribunal. O Ministério
Público de Contas entendeu que teria que ser parecer desfavorável às contas, porém
os conselheiros, que têm esta atribuição, julgaram as contas e optaram por dar o
parecer favorável às contas de 2018. Da mesma forma que as contas vêm rejeitadas
(eu não lembro se já aconteceu aqui, em Ibaté), mas já aconteceu em cidades
vizinhas que eu acompanhei, a conta veio rejeitada, e a Câmara rejeitou o parecer do
Tribunal, ou seja, votou a favor das contas e contra o parecer do Tribunal, porque
avaliou, naquele momento, que estava errado o posicionamento do Tribunal. Da
mesma forma, o Vereador pode votar contra o parecer do Tribunal quando ele é
favorável. Então, só quis, aqui, diante do compromisso que eu sempre assumi com os
meus eleitores justificar o voto (vai até ficar um pouco extenso, eu peço desculpas),
mas para as pessoas entenderem o porquê. Eu acho que votar a favor não é um
grande problema e votar contra tem motivos também. Então, hoje, o meu voto é
contrário ao parecer do Tribunal de Contas. VOTAÇÃO NOMINAL: Damião Rogério
de Sousa: Contrário à aprovação das Contas; Édison Fernando da Silva: Favorável
à aprovação das Contas; Horacio Carmo Sanches: Favorável à aprovação das
Contas; Ivanildo de Oliveira Lins: Contrário à aprovação das Contas; Jean Glei
Rubio Tomaz: Favorável à aprovação das Contas; Ronaldo Rodrigo Venturi:
Contrário à aprovação das Contas; Sidnéia Monte: Favorável à aprovação das
Contas; Valentim Aparecido Fargoni: Favorável à aprovação das Contas e Waldir
Siqueira: Contrário à aprovação das Contas. DECISÃO: Aprovadas as Contas da
Prefeitura Municipal, exercício de 2018, por 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro)
votos contrários. PROCESSO CM. Nº 090/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
(Primeira Discussão e Votação). INTERESSADOS: Ronaldo Rodrigo Venturi,
Damião Rogério de Sousa, Ivanildo de Oliveira Lins e Waldir Siqueira. ASSUNTO:
Dispõe sobre revogar e alterar os dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ibaté,
de modo a transformar em voto aberto a apreciação dos vetos. DISCUSSÃO:
VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Vou tentar ser o mais técnico possível
na explicação. Quando a gente vota uma lei, vou dar exemplo de uma lei que foi
sancionada, que foi a lei da agropecuária, de poder abrir aos domingos. Nós
aprovamos aqui, foi, e o Prefeito sancionou. Qual era a outra opção que ele tinha? O
veto, que pode ser o total da lei ou alguns artigos específicos, o veto parcial. Quando
ocorre o veto, ele volta para a Câmara avaliar o veto; ela vai votar o veto. Se acatar o
veto do Prefeito, entre aspas, a rejeição do Prefeito, a lei, simplesmente, vai deixar de
ser validada. Do contrário, se a Câmara derrubar o veto do Prefeito, a lei vai ser
sancionada. Quando a gente vota uma lei, é votação aberta, todo mundo aperta o
botãozinho e aparece no painel se votou sim ou não. Quando vota o veto, não é
assim, é secreto. Hoje é assim e desde sempre é assim. Por que nós estamos
pedindo essa mudança? Porque não faz sentido. Se a gente vota aberto na lei, por
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que no veto, que é referente àquela lei, a gente vai votar de forma secreta? E digo
mais: Ibaté é uma das poucas cidades que ainda mantém isso. Muitas cidades do
nosso entorno já mudaram, é votação aberta. Salvo engano, no Congresso, também
(o Édison pode me ajudar), mas acredito que seja também. EM APARTE,
VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu já ia pedir o aparte para não usar
o tempo da discussão. Realmente, o voto era secreto até 2013 e foi passado e foi
tirada a obrigatoriedade do voto secreto, porque, até então, era inconstitucional o voto
aberto. A partir da emenda constitucional 73/2013, esse voto passou a ter validade
também sendo aberto, e várias Câmaras Municipais, inclusive algumas Assembleias
Estaduais, optaram por isso. É até contraditório dizer, porque, hoje, a Constituição diz
que não precisa ser voto secreto, só que o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados ainda é secreto. Então, na Câmara se utiliza voto secreto. A Constituição
apenas diz que não precisa ser, aí cada Casa pode alterar o seu Regimento ou a Lei
Orgânica do Município, que é o caso aqui. Hoje nós estamos alterando a Lei Orgânica
do Município de acordo, depois vai ter que alterar também o Regimento. Aproveito até
para aproveitar, se houver a possibilidade, de ser signatário dessa alteração também,
porque eu concordo com os nobres Vereadores a verificação do veto, a votação do
veto tem que ser mesmo de forma aberta. Muito obrigado, Vereador. VEREADOR
RONALDO RODRIGO VENTURI: Perfeito. Muito obrigado pela explicação jurídica da
questão do veto e, claro, pode ser signatário sim, assim como todos os Vereadores
que assim o desejarem. Eu acho que é válido, como disse. É um avanço. A gente tem
que avançar entorno da transparência. O projeto é basicamente isso. Muito obrigado.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Faço das palavras do nobre Vereador Ronaldo as
minhas palavras. Esse projeto de lei é um projeto que nós vamos mostrar a
transparência para a nossa população. Porque o voto secreto incube as pessoas a
esconderem a veracidade do que ele fez. Então o voto aberto vai mostrar que nós
estamos votando, e as pessoas estão acompanhando quem votou sim, quem votou
não. Então eu sou favorável ao projeto, que é nosso, e acredito que todos os
Vereadores são favoráveis, e está aberto para todos os Vereadores que quiserem
assinar. Sem mais, Senhor Presidente. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES:
Parabéns pelo projeto. O propositor foi de feliz ideia. Em toda a minha vida, sempre
fui transparente, então, não é desta vez que vou deixar de cumprir com minha
obrigação que é a transparência sempre. VOTAÇÃO NOMINAL: Damião Rogério de
Sousa: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Édison
Fernando da Silva: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica;
Horacio Carmo Sanches: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica; Ivanildo de Oliveira Lins: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à
Lei Orgânica; Jean Glei Rubio Tomaz: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda
à Lei Orgânica; Ronaldo Rodrigo Venturi: Favorável à aprovação do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica; Sidnéia Monte: Favorável à aprovação do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica; Valentim Aparecido Fargoni: Favorável à aprovação do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Waldir Siqueira: Favorável à aprovação do
Projeto de Emenda à Lei Orgânica. DECISÃO: Aprovado por unanimidade em
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Primeira Discussão e Votação. PROCESSO CM. Nº 108/2021, DE 09 DE
FEVEREIRO DE 2021 (Primeira Discussão e Votação). INTERESSADOS:
Vereadores. ASSUNTO: Dispõe sobre alterar os dispositivos da Lei Orgânica do
Município de Ibaté, a fim de guardar compatibilidade com o Decreto-Lei Federal nº
201/1967. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Apenas
para haver entendimento de todos os que estão assistindo, que às vezes não
entendem o que estamos votando. Estamos fazendo algumas alterações na Lei
Orgânica, neste caso específico é para atender a uma recomendação do Ministério
Público do Estado de São Paulo, promotor Marco Aurélio. A sua recomendação era
para que a gente alterasse o rito de quando entra uma denúncia na Casa contra o
Prefeito, no caso. Nós votamos dias atrás já seguindo o Decreto 201/67. O rito era
ligeiramente diferente do Decreto, praticamente igual, mas havia ali detalhes. Então,
agora, estamos alterando esses artigos e remetendo totalmente para o Decreto
201/67, atendendo à recomendação. Obrigado. VEREADOR ÉDISON FERNANDO
DA SILVA: Apenas para constar. Esse Decreto, citado pelo Vereador e também
objeto que dá causa a esse projeto de alteração da Lei Orgânica do Município, é um
Decreto muito antigo, ainda da Ditadura Militar, do Regime Militar, um Decreto de
1967, que pode ser questionado, mas, até que esse Decreto seja ou não revogado,
precisa ser cumprido na íntegra. Ele basicamente diz o seguinte: que toda a denúncia
que for apresentada nesta Casa tem que ser, assim que apresentada, lida na íntegra
e votada, sem nenhum tipo de parecer ou apreciação prévia. Apenas lida, na íntegra,
e votada pelos Vereadores. Algumas outras casas não municipais, Assembleias
Legislativas, a Câmara dos Deputados, têm rito próprio, porque não há uma lei que
regulamente isso. Então elas seguem o seu Regimento Interno. É por isso que, às
vezes, nós ouvimos que, na Câmara dos Deputados, ouvimos muito isto na época da
Presidente Dilma, que quem ia pautar ou não a denúncia, pedindo o seu
impeachment, era o então o Presidente da Câmara, na época, o Eduardo Cunha,
porque, naquela época e para eles, quem faz essa pauta da denúncia é o Presidente
da Casa. Para os municípios não é assim que funciona. Existe essa lei própria, que é
o Decreto-Lei nº 201, de 1967, anterior à nossa Constituição. A Constituição que nós
utilizamos hoje foi promulgada em 1988, só que esse Decreto foi recepcionado pela
Constituição, ou seja, continuou valendo mesmo depois da Constituição. Então é por
isso que os municípios têm que seguir esse rito que é basicamente: recebe a
denúncia, lê diante de toda a Casa na sessão subsequente, e vota. Muito obrigado,
Presidente. VOTAÇÃO NOMINAL: Damião Rogério de Sousa: Favorável à
aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Édison Fernando da Silva:
Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Horacio Carmo
Sanches: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Ivanildo de
Oliveira Lins: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica; Jean
Glei Rubio Tomaz: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica;
Ronaldo Rodrigo Venturi: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica; Sidnéia Monte: Favorável à aprovação do Projeto de Emenda à Lei
Orgânica; Valentim Aparecido Fargoni: Favorável à aprovação do Projeto de
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Emenda à Lei Orgânica; Waldir Siqueira: Favorável à aprovação do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica; DECISÃO: Aprovado por unanimidade em Primeira
Discussão e Votação. PROCESSO CM. Nº 063/2021, DE 04 DE FEVEREIRO DE
2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 608.709,33, através do superávit financeiro,
apurado no exercício anterior, referente aos recursos recebidos durante o exercício
de 2020 para ações de enfrentamento da emergência pública decorrente do
Coronavírus. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Só para
vocês entenderem o que é o tal do Crédito Adicional Especial, rapidamente, porque
às vezes eu estou falando, a população ouve, que está nos assistindo, e não vai
saber do que se trata. Tem o orçamento, que é aprovado de um ano para o outro e,
depois, qualquer alteração no orçamento, não todas, algumas podem ser por Decreto,
mas a maioria delas vai ter que passar pela Casa. Quando é Crédito Adicional
Especial, sempre vai passar por aqui. Não existia essa dotação, essa ficha, essa
rubrica orçamentária e está sendo criada. Talvez continue na mesma para quem não
entendia; falei um monte de termo técnico, continuou confuso. Basicamente é isto: a
gente teve uma sobra no orçamento do ano passado, uma sobra financeira, na
verdade, superávit financeiro referente aos recursos do COVID, e esse valor está
sendo usado agora para abrir esse crédito. Só a título de informação adicional,
porque eu dei uma estudada nesse projeto, é claro que a gente não vai votar contra
um projeto dessa natureza, mas só para passar informações. No ano passado, nós
recebemos para o combate ao COVID R$ 3.415.000,00 (estou arredondando os
números, no Portal da Transparência está detalhado). Para a Saúde foram R$
2.900.000,00. Assistência Social, aproximadamente R$ 200.000,00. Educação, R$
61.000,00. Cultura R$ 265.000,00. Quando eu falo educação, assistência, são todas
as ações voltadas ao combate do COVID. Educação: EPIs para as escolas,
professores, etc. Então nós recebemos R$ 3.415.000,00 e gastamos, ou seja,
empenhamos no ano passado (não que pagou, empenhou) R$ 2.447.000,00.
Fazendo a continha, praticamente R$ 1.000.000,00 de sobra. Com a aplicação
financeira que teve, passou um pouquinho do R$ 1.000.000,00, por informações que
obtive. Então, da Saúde, vieram R$ 2.900.000,00, nós gastamos R$ 1.300.000,00,
tem R$ 600.000,00, que são esses R$ 608.000,00 que agora a gente vai estar
abrindo esse crédito. Da Assistência Social, ainda há uma sobra de um pouquinho
mais de R$ 90.000,00. Essa sobra ainda não tem um plano de trabalho, precisa ser
apresentado para a Prefeitura, para a Prefeitura nos passar outro Projeto de Lei,
outro Crédito Especial para poder abrir e utilizar esse recurso, que sobrou do ano
passado. Da educação já está envolvido aqui um valor de R$ 65,00, e Cultura, que é
um ponto importante, vieram R$ 265.000,00 da Lei Aldir Blanc, que é para eventos
(eu acho que a gente está com alguma manifestação aí na frente) culturais,
produtores, equipamentos de cultura que tem na cidade, para os artistas, só que,
para isso, precisa ser formado (vou ter que falar mais alto que o Hicaro), tem que ser
formada uma Comissão de artistas; precisa contratar especialistas para avaliar os
projetos, ver quais os equipamentos culturais que vão receber. Por exemplo, grupo de
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dança, uma parte do Centro Cultural, alguma coisa que tiver lá, outros equipamentos,
pode ser produtores, serão definidos os produtores culturais no Município, como o
Giliardi que está aqui, a gente sabe que ele é produtor cultural, terá que ter o edital
para a contratação dos projetos culturais para fazer isso via rede social. Isso vai
permitir aos artistas receberem um recurso por esse tipo de atividade. Está aqui o
Augusto que é produtor também. O Município precisa, com urgência, fazer esse
trabalho. O recurso veio em novembro, vai poder usá-lo ao longo deste ano, foi
prorrogado o prazo, mas é importante o Município não perder. Eu espero, de coração,
que logo venha um projeto para nós, para aprovarmos o uso desse recurso, porque a
classe artística, de uma forma geral, pessoal que mexe com eventos, foram as
pessoas que talvez mais sofreram com a pandemia, porque, simplesmente, parou
tudo; os outros, de um jeito ou de outro, conseguiram se movimentar. Então isso é
uma ajuda importante que o Governo Federal, através da lei Aldir Blanc, passou, e
que o Município precisa fazer uso. É isso. Eu já falei tudo o que tinha para falar do
projeto. Eu sou favorável, obviamente, ao projeto. Obrigado. VEREADOR ÉDISON
FERNANDO DA SILVA: Apenas para ratificar essa questão. Este projeto, como disse
o Vereador Ronaldo, ele visa à abertura de Crédito Adicional no valor de R$
608.000,00, que é oriundo do orçamento do ano passado, uma sobra, vamos dizer
assim, do orçamento do ano passado, mas o que é importante ressaltar é que todos
os valores vêm destinados às áreas específicas: para a Saúde, para o enfrentamento
do COVID; à Educação, para o enfrentamento do COVID; à Assistência Social, para o
enfrentamento do COVID. Então, esses valores precisam ser muito bem verificados
se a origem e a destinação estão sendo corretas. Eu gostaria de ressaltar que foi feita
a verificação; nós fizemos o parecer da Comissão Mista, a qual eu presido, mas que
todos os presidentes das demais comissões compõem e foram signatários ao parecer
favorável, justamente por ser verificada a legalidade, a iniciativa, não há vício de
iniciativa, ou seja, é realmente do Poder Executivo essa atribuição e, também, porque
o Tribunal de Contas faz recomendações a respeito de como deve ser feito quando
há sobra orçamentária. Essas recomendações estão sendo todas atendidas neste
projeto. Então por isso que meu voto é favorável à aprovação desse projeto para
abertura deste Crédito Adicional de R$ 608.000,00, para o enfrentamento do COVID19. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 064/2021, DE 04 DE
FEVEREIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00,
através do superávit financeiro, apurado no exercício anterior, destinados a atender a
despesa referente a serviços de terceiros da Secretaria Municipal de Saúde.
DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: O projeto 064, que
está sendo discutido nesta Casa, dispõe sobre abertura de crédito de R$
1.000.000,00 também por superávit, ou seja, por uma sobra do orçamento do ano
passado que, basicamente, é para o pagamento dos médicos do Hospital Municipal,
que é a OS ou as OSs, enfim. Esse valor vai ser utilizado na Saúde, especificamente,
tem também, na lei, toda a verificação para onde vai esse dinheiro especificamente,
mas, mais uma vez, foi verificada a legalidade, assim como eu disse no projeto 063,
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votado agora, foi analisada a legalidade do projeto, toda a questão do vício de
iniciativa, não há vício de iniciativa. Da mesma forma, há uma recomendação do
Tribunal de Contas do Estado de como deve ser feito esse repasse financeiro do
orçamento anual de um ano para o outro e tem sido cumprida neste processo e isso é
muito importante. Eu até aproveito neste tempo da discussão do projeto para dizer
que nós estamos trabalhando em conformidade com o Poder Executivo, cobrando do
Poder Executivo, não apenas eu, mas todos os Vereadores aqui, justamente para que
possamos melhorar o serviço de saúde. Eu já disse isto outras vezes e vou repetir
quantas vezes forem necessárias: Ibaté é um dos municípios que mais investem em
saúde, são cerca de 30%, 31%, já chegou a 37% do orçamento na Saúde, às vezes
muito motivado pela falta de convênio com Governo Estadual e Governo Federal, não
porque o Município não tem interesse, não porque o Município não busque, pelo
contrário, o Governo Estadual e o Governo Federal, muitas vezes, fecham os olhos
para o Município de Ibaté, como se Ibaté não estivesse no mapa do estado de São
Paulo. Na Explicação Pessoal eu vou falar um pouco melhor sobre isso, sobre uma
das propostas de governo do Governador João Dória, que é do meu partido, é do
PSDB, mas eu não tenho com o partido pura e simplesmente. Eu concordo, tenho o
programa do partido, mas eu tenho compromisso principalmente com a população e,
sobretudo, com a população de Ibaté. Governador João Dória fez uma promessa de
campanha que investiria no Hospital Essencial aqui, em Ibaté, em 2018. Então nós
vamos cobrar isso. Em relação ao projeto, eu sou favorável a sua aprovação. Muito
obrigado, Senhor Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO
CM. Nº 111/2021, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura
Municipal. ASSUNTO: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 1.000.000,00 para atender as despesas da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura. DISCUSSÃO: VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Esse é mais
um Crédito Adicional Especial. Houve aquele repasse do final do ano. Todo o recurso,
que veio do FUNDEB, foi gasto, passou o valor para o Magistério, para os
professores, e este R$ 1.000.000,00 é a sobra que teve, que corresponde
exatamente aos 5%, que, depois, o Édison vai explicar melhor aqui, juridicamente.
Desse valor, R$ 400.000,000 vão para o salário, R$ 200.000,00 são para reforma ou
adequação de creche. Temos mais R$ 400.000,00 para material de consumo: ensino
infantil, creche. É um projeto, até certo ponto, simples. Esse dinheiro tem que ser
utilizado até dia 31 de março, se não for utilizado, o recurso tem que ser devolvido.
Então precisamos aprovar para utilizar o quanto antes. Obrigado. VEREADOR
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas para explicar, mais uma vez. Esse projeto
nº 111 visa ao repasse do FUNDEB, da sobra do FUNDEB de 2020 para o orçamento
de 2021. Apenas para explicar. O Vereador Ronaldo explicou os 5%, mas a nova lei
do FUNDEB, aprovada em 2020, a lei nº 14.113, fala de uma previsão de 10% ou
seja, 10% de tudo o que o Município recebe durante o ano para o FUNDEB poderia
passar para o ano seguinte para ser utilizado no primeiro trimestre, a partir da lei de
2020. Por que estamos utilizando o critério de 5% e a Prefeitura também está
fazendo o repasse de 5%? É, justamente, o que diz a lei anterior, nº 11.494/2007, que
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foi revogada, porém seus efeitos continuam em vigor. O artigo 53, da lei 14.113, é
expresso em dizer isto: para os efeitos de orçamento, eles acabam, ainda, atribuindo
ao ano seguinte, porque é o ano do orçamento anterior. Nós estamos seguindo a lei
de 2007 porque os seus efeitos continuam valendo durante este ano. No ano
seguinte, essa destinação pode ser de até 10%. Mais uma vez, nós verificamos a
conformidade. Existem critérios de porcentagem. Quanto do valor do FUNDEB
recebido pode ir para cada área, tem destinações específicas; nós verificamos isso,
está sendo destinado de acordo com a lei, e repito: ainda continua sendo a lei de
2007, porque seus efeitos continuam valendo. Então, de acordo com a lei de 2007,
esse repasse do ano passado para este ano está estritamente em conformidade com
a lei, que diz que precisa ser de tal forma e está adequada à lei. Então mais uma vez,
foi verificada, também, a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que dá
uma diretriz de como deve ser feito esse repasse. Também a LDB, Lei de Diretrizes e
Bases, da Educação, diz como deve ser feito esse repasse e onde pode ser aplicado;
é o artigo 70 da lei nº 9.394. Então tudo isso foi verificado, todos os Vereadores que
compõem a Comissão Mista assinaram favoravelmente ao parecer, e acredito
também que votarão favoravelmente ao processo nº 111. Muito obrigado, Senhor
Presidente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 112/2021,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO:
Dispõe sobre regulamentar o sistema de plantão médico de especialidades e do
plantão de disponibilidade dos médicos em exercício junto ao Hospital Municipal de
Ibaté. DISCUSSÃO: VEREADOR ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Esse projeto
está tramitando nesta Casa pelo rito da Urgência Especial, que foi, justamente, o
requerimento que votamos no início da sessão. Foi lido, depois votado, e os
Vereadores aprovaram, por unanimidade, esse requerimento para que se colocasse
em pauta. Nós o recebemos no dia 19, sexta-feira, não dava tempo hábil de nós
colocarmos isso no rito especial, então nós colocamos o rito, ou melhor, o rito de
urgência, justamente pela urgência especial que tem esse processo. Este processo
visa, na verdade, até faço menção ao Vereador Valentim, Presidente desta Casa, foi
uma indicação recente do Vereador que pediu ao Executivo que fizesse um estudo e
a regulamentação dos plantões, utilizando médicos residentes, recém-formados e,
também, o plantão remoto, e isso está sendo aprovado hoje. Nós, desde o começo do
ano, tivemos várias reclamações. Nós, como ibateenses, sabemos disto, que o
Município tem se esforçado, mas, ainda assim, a Saúde é um gargalo, ainda mais
neste período. Os funcionários da Saúde, equipes de trabalho têm se desdobrado
para fazer um trabalho de qualidade. É óbvio que nós sempre vamos ter um acerto ou
outro, mas esse é um dos acertos que nós estamos cobrando desde o começo do
ano. Lembrando que foi feita a abertura de um concurso público, não houve inscrição
de nenhum médico, então se procurou uma alternativa. Esta é a alternativa: nós
vamos ter médicos especialistas de forma remota, médicos residentes, recémformados, enfim. Tudo isso para atender a necessidade da população e melhor: com
uma gestão do orçamento, pensando também no orçamento. Às vezes é muito fácil
falarmos assim: “Contrata tal especialidade” e nós não fazemos um cálculo da
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ociosidade, ou seja, do tempo que aquele médico fica parado. Nós sabemos que é
uma demanda represada. Existem muitos serviços ainda, inclusive volto a repetir:
pela falta da atuação do estado de São Paulo, pela falta de repasse do orçamento e,
principalmente, pela falta de convênio na alta e média complexidade. Então este
projeto é de suma importância. É por isso que o colocamos em votação em regime de
urgência especial, e acredito que todos os Vereadores, que já foram signatários do
requerimento, vão ser favoráveis ao projeto. Isso é mais uma resposta à população
de Ibaté, a você, que está nos assistindo pelos meios de imprensa, pela TV Câmara.
Essa é mais uma resposta que nós, Vereadores, o Poder Executivo, têm dado,
aceitando as indicações dos Vereadores, em especial do Vereador Valentim para
melhorar no atendimento, na prestação de serviço. Nós estamos trabalhando, gente.
Às vezes, como Vereador de primeiro mandato, é normal a gente se empolgar demais
com os elogios e ficar triste demais com as críticas (acho que todo mundo aqui tem
passado por isso), você vai do céu ao inferno para uma pessoa em pouco tempo.
Gente, todos nós, que estamos aqui, que nos propusemos a trabalhar pelo Poder
Público, estamos aqui porque nós sentimos a dor de vocês. A nossa dor. A dor do
cidadão de Ibaté, que, muitas vezes, está em uma fila, no tempo, que tem trabalho,
que precisa de uma atenção maior que não acontece. Então, nós estamos aqui para
isso e buscamos essas alternativas. Nós não conseguimos resolver nada sozinhos.
Por isso nós precisamos trabalhar juntos. Juntos, que eu quero dizer, é que nós não
precisamos concordar com tudo; nós já discordamos aqui de alguns assuntos,
poucos, mas já discordamos. Mas discordamos, às vezes, no tempo, no momento, na
forma, mas isso não quer dizer que nós não estejamos trabalhando pelo mesmo
objetivo, que é o bem-estar da população de Ibaté. Este projeto, Senhor Presidente, é
fundamental. Parabenizo o Senhor mais uma vez pela indicação. Parabenizo o Poder
Executivo por ter colocado esse projeto de urgência para votarmos. Obrigado, Senhor
Presidente. VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: De fato o Édison já
explicou toda a importância do projeto. É inegável, a regulamentação é fundamental
até para a gente ter mais acesso a esses profissionais, são especialistas também.
Então é uma demanda que a gente vem cobrando, como o Valentim que apresentou
a indicação também. Só vou fazer uma ressalva (sou favorável), porque foi algo que
eu disse em uma reunião que aconteceu no final de dezembro, na presença do
Prefeito, do Dr. Alessandro, dos Vereadores (acho que quase todos estavam lá).
Sobre a questão de projeto de urgência especial. A Secretária de Saúde pediu para
mandar essa lei regulamentada em quatro de janeiro; está no processo, não procurei
essa informação, está no processo. Então em quatro de janeiro chegou. Por que ele
teve que entrar de urgência para a gente não ter tempo de uma análise mínima?
Fizemos uma análise mínima? Sim. Ler rapidamente nos bastidores. Lemos antes de
começar a sessão. O projeto é bom, de fato, mas eu gosto de ter tempo para analisar
projeto. Eu gosto de estudar o projeto, para votar com plena convicção. Vou votar
porque é saúde, é importante. Mas isso é desrespeito à Casa. Falar que de quatro de
janeiro até agora não teve tempo para apresentar um projeto para seguir o rito
normal, me desculpa. Obrigado. VEREADOR HORACIO CARMO SANCHES:
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Parabéns, Presidente, por sua proposição, por ter feito essa indicação. Parabéns
também ao Prefeito Municipal, através da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde,
a Elaine. O projeto é de suma importância. Eu fiz questão hoje, até conversei com os
nobres Vereadores, colegas, amigos, forcei a barra um pouco para a gente colocar
hoje, não é, Ronaldo? De tão suma importância que é esse projeto para desafogar o
atendimento do Hospital e dos postos da nossa cidade. Parabéns pelo projeto.
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nobres pares, eu quero deixar aqui um parabéns
a todos por terem aceitado e assinado para entrar este projeto de urgência. Assim
como o nobre Vereador Ronaldo mencionou, na primeira reunião que tivemos com o
Executivo, não iríamos aceitar projeto de urgência. Mas, ali analisando o Ronaldo
falou: “Não vou nem ler o projeto”, eu falei: “Não. Vamos dar uma olhada”, aí ele
voltou, olhou e viu que era de suma importância e falou: “Não. Sou favorável sim”.
Nós não vamos atrapalhar o Município por incompetência desse próprio Alessandro.
Ele que é o incompetente. Não é o José Luiz Parella, não é o Prefeito. É um trabalho
que quem acompanha isso é o incompetente do Alessandro. Ele que não tem
competência. Se fosse uma pessoa com competência, desde o dia quatro de janeiro
esse projeto já era pra ter sido votado na primeira sessão do dia 25. Aí você vê que
este Vereador fala nesta Tribuna desse Alessandro, que ele é incompetente por
causa disso. Como a pessoa deixa o projeto parado, um projeto de suma importância
desse, sabendo das condições que temos da Saúde. Então vamos dar prioridade
para a nossa Saúde. Nossa Saúde é em primeiro lugar. EM APARTE, VEREADOR
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Apenas para constar que projeto precisa fazer a
verificação orçamentária. Neste caso, eu concordo que poderia ter tido uma
celeridade em algum ponto, não discordo do ponto do senhor. Apenas gostaria de
ressaltar que, no início do ano, houve uma abertura para concurso público. Então, até
o período do concurso, não haver nem inscrição (ninguém esperava que não haveria
nenhuma inscrição) em contrapartida, para professores, nós tivemos quase 600
inscrições para 40 vagas, salvo engano, e, para médico, nenhuma inscrição. Eu
acredito que possa ter sido isso, não sei dizer, mas acredito que possa ter sido isso e
concordo com o Vereador que nós precisamos trabalhar para o rito comum, que dê a
todos os nobres pares a melhor possibilidade de análise dos atos. Mas eu gostaria de
fazer essa ressalva, porque nós, às vezes, não entendemos o funcionamento, não
conhecemos ou não sabemos como foi o funcionamento. Apesar de ter sido dia
quatro, pelo que vi no projeto, o projeto não está na íntegra, conforme está agora,
foram feitas algumas adequações, inclusive com a indicação do Vereador Valentim,
aproveitou algumas indicações e o projeto anterior. Em todo esse período, tem uma
adaptação e um estudo necessário, como eu disse, principalmente no caso do
orçamento. Mas concordo com o Vereador, que nós precisamos trabalhar para ter o
mínimo possível disso. Esse é uma urgência especial como disse o Vereador.
Agradeço por ter acatado e ter aproveitado os demais Vereadores para que eles
pudessem também assinar esse requerimento. Muito obrigado. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Se foi feito o concurso público e tem esse projeto desde o dia quatro,
então eu não estou entendendo; está atropelando a situação. EM APARTE,
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VEREADOR RONALDO RODRIGO VENTURI: Um dos apontamentos do Tribunal de
Contas de 2018 foi falta de planejamento. Fica aí como uma ponderação para a gente
avaliar melhor isso. Vai apresentar? Não tem problema. Esta Casa é a favor; nós
votamos a favor de todos os projetos praticamente. Só queremos este tempo hábil.
Temos sessões a cada 15 dias. Se fosse toda semana, eu até falava: “Toda semana
é complicado, vai chegar de urgência”, mas, a cada 15 dias, chegar de urgência
especial é falta de planejamento, não tem outra palavra. VEREADOR WALDIR
SIQUEIRA: Verdade. Assim como o nobre Vereador Édison falou, existia um
concurso público, e não veio ninguém, mas esse concurso público foi feito no início
do ano, início de janeiro, se não me falha a memória e, no início de janeiro, dia
quatro, foi feito esse projeto de lei. Eu acho que fizeram as duas coisas que já sabiam
que não iria vir nem médico para participar do concurso. Então, com certeza, nós
vamos votar a favor. EM APARTE, VEREADOR IVANILDO DE OLIVEIRA LINS: Só
quero fazer uma ressalva que, na verdade, o concurso fechou dia 15. Então teve
tempo suficiente sim para que esse projeto entrasse com antecedência. VEREADOR
WALDIR SIQUEIRA: Bem lembrado, Vereador. Isso foi o quê? Incompetência do
Alessandro, porque quem vê todos os projetos é o Alessandro. É o Alessandro que vê
tudo. No início do meu mandato, no meu primeiro mandato, houve um assessor
jurídico que era incompetente. Nós descíamos o pau nele porque era péssimo. Agora
volta o Alessandro e começa a fazer a mesma coisa. Sem mais, Senhor Presidente.
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. PROCESSO CM. Nº 113/2021, DE 19 DE
FEVEREIRO DE 2021. INTERESSADA: Prefeitura Municipal. ASSUNTO: Dispõe
sobre autorizar o Executivo Municipal a firmar convênio com o SINDSPI. DECISÃO:
Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO PESSOAL: O PRIMEIRO, VEREADOR
ÉDISON FERNANDO DA SILVA: Eu gostaria de falar sobre três assuntos, agora, na
Explicação Pessoal. Na verdade, dois assuntos. O primeiro é apenas menção de três
datas extremamente importantes que estamos comemorando agora, no mês de
fevereiro. No dia 20 de fevereiro, no sábado, foi comemorado o Dia Mundial da
Justiça Social, um tema que, para mim, é muito caro, que eu, particularmente, acabo
me envolvendo demais. Todo mundo que trabalha com política pública, com o bem
público, tem esse mesmo fundamento, porque a justiça social é o foco, o objetivo da
política pública. Toda política pública. Tudo o que nós falamos, discutimos, falamos
de projetos, falamos sobre isso, sobre aquilo, tem um único fundamento: bem-estar
social, justiça social, diminuir as distâncias entre as pessoas. Então esse dia precisa
ser lembrado, comemorado, festejado e, mais do que isso, precisa ser trabalhado
este tema. Cada dia mais, precisamos relembrar que nós precisamos trabalhar por
justiça social. O primeiro foco da justiça social é diminuir as divisões. Hoje vemos
que, infelizmente, muitas pessoas trabalham por justiça social, mas por sua justiça
social. Aquilo o que ele quer, o que é da sua classe, do seu grupo, hoje se utiliza a
palavra tribo, que é da sua tribo. Nós somos um único povo. Esse povo se chama Ser
Humano. Não importa se são brasileiros, ibateenses, enfim, negros, brancos, não
importa a outra divisão que a gente possa colocar. Nós temos que trabalhar pela
justiça social, que tem que ser para todos. Todos. Sem ficar olhando esse, aquele,
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aquele outro. No ano de 2019, eu tive o prazer de participar da Conferência de
Saúde, no âmbito municipal, aqui, no Município de Ibaté; no Estadual e também no
Nacional. Numa das falas que tive a oportunidade de falar ao plenário, lá em Brasília,
com mais de cinco mil delegados do Brasil inteiro, o que me deixava indignado é que
estávamos lá para trabalhar a favor da saúde do brasileiro e víamos grupos políticos
levantando as suas bandeiras. Então nós temos que trabalhar por justiça social. Outro
ponto importante, também relacionado à justiça social, é que, no dia 21, ontem, foi
comemorado o dia do imigrante italiano. Eu sou uma mistura de imigrantes: italiano,
espanhol, pela parte da minha mãe, pela parte do meu pai, pessoal que veio do
nordeste, misturados com índios e também europeus, principalmente alemães. E aí
saiu isso. Então, queria dizer (saiu isso, eu quis dizer, esta mistura) que nós somos
descendentes de imigrantes. Hoje eu quero falar dos italianos, mas isto serve para
todos os imigrantes: ninguém emigra do seu país por vontade própria. Só emigra por
necessidade. Nós vimos que o Brasil foi construído por mãos europeias, africanas,
índias, nordestinas, enfim, essa mistura que nos faz ser brasileiros. Então nós vamos
comemorar o dia do italiano. Apenas para citar, dia 24, agora, é o dia da promulgação
da primeira Constituição. Como jurista, isso é muito importante para mim. A primeira
Constituição Republicana, ou seja, a primeira Constituição da República Federativa
do Brasil foi feita no dia 24 de fevereiro de 1891. A Proclamação da República foi em
1889, dois anos após nós tivemos a primeira Constituição. Vou ao meu assunto mais
importante (eu quero reforçar o que já falei nas redes sociais, falei um pouco durante
o projeto de liberação de recursos para Saúde do Município, e eu quero que esse
vídeo, vou fazer questão que esse vídeo chegue ao Palácio dos Bandeirantes):
Governador João Dória, nós votamos no senhor. O interior do estado de São Paulo
elegeu o senhor Governador do estado de São Paulo. Nós fomos maioria para Elegêlo. Nós tínhamos dois candidatos, candidato, inclusive, do meu colega aqui, o
Governador Márcio França, por quem tenho respeito, mas não o achava o melhor
candidato; achava o senhor. Um dos motivos que eu achava o senhor o melhor
candidato a Governador naquele momento é porque o senhor fez uma promessa a
Ibaté, que o senhor, como Governador do estado, investiria na saúde de Ibaté e faria
em Ibaté um Hospital Essencial, ou seja, Ibaté teria recursos do estado de São Paulo
(isso foi publicado no seu perfil oficial do Facebook) eu compartilhei ontem tirei print,
caso suma, no dia 28 de setembro de 2018: 88 cidades seriam contempladas com
hospitais essenciais, que atenderiam à média complexidade. Nós temos a atenção
básica, que é o PAB, temos a atenção média, que seriam as internações, cirurgias
eletivas e tudo mais e a alta complexidade, que seriam UTI, CTI e outras questões
desse tipo. Nós receberíamos, segundo proposta do senhor, Governador, um
investimento em tecnologias e equipamentos para que o Hospital de Ibaté ou que um
novo hospital fosse construído em Ibaté e se tornasse um hospital essencial. Inclusive
para atender outras cidades menores que Ibaté da nossa região. Nós sabemos que
nós temos isso. Só que, até agora, nenhum centavo veio, Governador. Toda vez que
vamos aqui, falar sobre saúde, temos que ouvir, e com razão, da população que
temos que investir mais em saúde, mas o Município não dá conta, Governador. Se o
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Governo do Estado de São Paulo, governo mais rico da federação, muito, inclusive,
por uma boa administração, de anos do PSDB. Começou com o Governador Mário
Covas, Governador Geraldo Alckmin, de quatro mandatos, alguém que eu admiro;
Governador José Serra e agora o senhor, que também é do PSDB. Senhor
Governador, com todo o respeito, atenda a sua promessa; não é o nosso pedido, é a
sua promessa de 28 de setembro de 2018. Eu agradeço pela minha participação,
Senhor Presidente. O SEGUNDO, VEREADOR DAMIÃO ROGÉRIO DE SOUSA:
Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde, senhores Vereadores. Boa tarde a todos os
que estão nos assistindo. Quando coloquei meu nome em exposição para ser
candidato a vereador, eu tenho um compromisso com o povo e vou continuar até o
final. Estou sofrendo ameaças, porque chegaram à minha mãe. Poderiam ter mexido
comigo, mas não com minha mãe. Eu tenho compromisso com o povo e vou até o
fim. Não vou me abalar, não vou me amedrontar. Estou deixando bem claro que vou
fiscalizar, vou cobrar e vou fazer o meu papel de vereador, porque eu sou cobrado no
dia a dia, eu sou cobrado e vou honrar meu nome. Sou uma pessoa direita, sou uma
pessoa honesta e gosto das coisas certas e vou continuar meu trabalho até o final.
Não adianta vir com ameaças para cima de mim não e, ainda por cima, ameaçar
minha mãe. Para mim foi perseguição política. Isso a Prefeitura vai ter um processo.
Nós vamos abrir um processo sim; ela não quer, mas eu vou abrir, porque senão vai
continuar. Eu sei dos meus direitos e eu vou correr atrás. Estou deixando bem claro
que isso foi perseguição política sim. Eu já sabia que ia acontecer e vou deixar bem
claro: não mexa com a minha família não; mexe comigo. Eu estou falando. Não estou
ameaçando ninguém. Só estou falando: não mexe com a minha família. Só tenho a
falar isso. Muito obrigado. O TERCEIRO, RONALDO RODRIGO VENTURI: Quero
começar falando do projeto que foi o último que a gente votou e não teve discussão.
Na verdade, eu vou sincero: perdi o timing e, na hora que eu vi, já estava em votação.
É um cartão, que é até 30% do valor do salário das pessoas que são sindicalizadas e
que aceitarem ter esse cartão, quiserem ter esse cartão, vai ter este convênio, e
essas pessoas vão gastar no comércio local. Então, é algo importante para o
comércio local também. Esse pedido do sindicato, eu vi no processo, é de 20 de
outubro, a Prefeitura estava analisando e chegou agora, de urgência especial
também. Não era para chegar de urgência especial. Não tinha o porquê chegar, mas
tudo bem. Nós votamos. Foi um projeto até mais simples que o outro, mesmo assim
eu tive dúvida nos bastidores. Estava antes da sessão, liguei para o presidente do
sindicato, o Chiba, falei com ele, me esclareceu os pontos que tive dúvida, e fomos
favoráveis. Com relação à pandemia, que estamos vivendo, eu vivo muito a questão
de Araraquara, porque eu trabalho lá, como vocês sabem, sou funcionário público há
15 anos, não estou indo nestes dias também em função do lockdown total. É uma
situação muito difícil que está acontecendo em Araraquara. Tenho muitos amigos lá;
muitas pessoas que trabalham na área da saúde de lá, pessoas que comandam a
Saúde de Araraquara. Então, quando a gente vê certas coisas na mídia, não é
sensacionalismo, não é fazer para criar o caos. É que, de fato, a situação está muito
complicada. Não é em Araraquara; em Ibaté, também. Aqui nós não temos leito de
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UTI, ok, nós estávamos transferindo pacientes, via de regra, São Carlos/Araraquara.
Nessa semana que passou, nós transferimos pacientes para São Paulo, porque eu
sei, já está faltando vaga na região, então nós temos uma pressão muito grande
sobre as UTIs. A questão do pessoal de Araraquara vir para cá, deu lockdown de dois
dias e meio, o pessoal meio que se desesperou no final de semana e acabou se
desesperando para vir aos mercados. Vieram algumas pessoas? Vieram sim. Eu
acho bem complicado a gente fechar as portas, até pela questão do direito de ir e vir,
é bem complicado. O que a gente pode fazer no Município (e acho que já deveria ter
feito, principalmente agora que agravou a situação da pandemia) é criar as barreiras
sanitárias para tentar amenizar. Nós temos várias entradas, isso é um problema, o
Waldir sugeriu deixar uma só. Barreira que eu digo não é barreira para impedir
entrada, é para fazer aferição de febre, tem cidades, por exemplo, (eu não sei se
resolve, mas nós não conhecemos o vírus direito, temos que tentar tudo) que
pulverizam com água sanitária até os pneus dos veículos para vocês terem uma
ideia. Uma sugestão, que me veio uma hora antes da sessão, é que o Município, para
conscientizar mais a população, coloque painéis. Tem tudo divulgado na internet, ok,
isso está sendo divulgado; Ibaté está sendo uma das cidades que melhor divulga
inclusive, vou ser sincero porque acompanho da região toda. Mas talvez não consiga
chegar a todos. Então, se pudesse instalar alguns painéis, uns três ou quatro na
cidade, foi uma sugestão que a pessoa me deu, e eu achei interessante. Colocando o
número de casos, de como está a situação para as pessoas verem que não é
brincadeira. A gente está falando sério. E não é criar terrorismo, não é também falar:
“Não vamos fazer mais nada, para tudo”, eu já fiz um discurso aqui na última sessão,
dizendo inclusive ser a favor do comércio. O João Dória, mencionado pelo Édison,
tomou as decisões, enfim, a gente concordando ou não, está decidido, e a gente
acaba tendo que engolir; desce goela abaixo. Vou aproveitar o gancho que falei do
Dória, não é só essa não, viu, Édison? Ele está devendo geladeira, fogão, microondas, coisas que prometeu para o pessoal do CDHU, e, até hoje, não veio nada.
Agora ele prometeu dos hospitais essenciais, que eu vi também o vídeo, por acaso
hoje, porque está circulando na rede, eu acho que foi você que iniciou então, estava
circulando, chegou até mim, no WhatsApp, e eu assisti, de fato, ele colocando Ibaté
como um dos 88 municípios que teriam esse Hospital Essencial. Então, Dória, eu não
votei no senhor. Dificilmente vou votar no senhor um dia, mas, por favor, cumpra
minimamente as promessas. Ibaté é uma cidade pequena, que carece de recursos.
Então, não venha aqui enganar a população. Venha aqui prometer e depois não
cumprir. Depois vai querer ser candidato a Presidente da República? Por favor, né?
Aí eu tenho que concordar com o Governador Márcio França, quando ele colocava
que João Dória mente sistematicamente. Infelizmente é isso, salvo se ele cumprir
essas promessas, aí eu vou poder começar a acreditar nele. Outro ponto importante é
agradecer ao Prefeito Municipal pela sanção da lei das agropecuárias. Falo lei das
agropecuárias, genericamente, porque permite abrir as agropecuárias aos domingos.
Foi votada na última sessão, sancionada rapidamente pelo Executivo, que entendeu a
importância da lei. Então a gente está aqui para cobrar e também para agradecer nos
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momentos que a gente entender que deve ser assim. Fora isso, estamos andando
pela cidade, conversando com a população; esse final de semana foi bastante
intenso, sábado, com aquele sol bravo, e a gente na rua, mas é muito satisfatório
poder ajudar minimamente. Às vezes a gente consegue, mas a gente tem muita
satisfação nisso. Ademais, muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Hoje,
às 20h30 tem a live de novo no meu Facebook. Obrigado. Boa noite. O QUARTO,
VEREADOR WALDIR SIQUEIRA: Nobres Vereadores. Gostaria de voltar a minha
fala a respeito do ficha suja, Alessandro. Eu falei na última sessão e estou falando
aqui a todo momento da incompetência que ele tem, tanto é que ele fez um corte e
mandou os funcionários do DAE fazerem um corte de água na sexta-feira, depois das
18h, e, se fosse uma pessoa de competência, teria informação de que existe uma Lei
Federal, 14.015, do Bolsonaro, que foi apresentada para não cortar a água sem o
aviso prévio e, também de sexta-feira, sábado e domingo e feriado. E ele foi citado, o
funcionário ligou para ele falando dessa lei e, mesmo assim, descumpriu a lei. Então
para você ver que isso é abuso de poder e que é desinformado. Por isso que eu falo.
A pessoa, quando não tem competência de estar à frente de uma administração, não
pode estar pensando no dinheiro público. Porque isso cabe um processo direto ao
Executivo, não é a ele infelizmente, deveria ser a ele, mas é o Executivo que vai
responder. Já existe esse processo em andamento contra danos morais. E tem mais.
Eles vêm à casa das pessoas com máquina; quebram tudo a calçada das pessoas.
Inclusive um rapaz me procurou que estava com vazamento de água, solicitou ao
departamento de água para que resolvesse aquele vazamento. Conclusão: eles
foram, quebraram a calçada do rapaz e não acharam o vazamento. Passou-se mais
de uma semana, foram lá, quebraram mais uma parte da calçada. Enfim, acabou
quebrando toda a calçada do rapaz. Esse rapaz me chamou. Fomos eu e os demais
Vereadores a sua casa, e já faz 15 dias que a calçada desse rapaz está quebrada.
Ele já solicitou o reparo, e eles não fazem o reparo. O Vereador Ivan Lins foi
solicitado, por intermédio desse solicitante, que fizesse alguma coisa para ajudá-lo,
porque o carro dele estava ficando para fora. Então, este incompetente desse ficha
suja, já que manda a máquina quebrar a calçada, mande arrumar também. Ele não
pode ficar fazendo, vai quebrando e vai deixando para trás? O rapaz está deixando o
carro dele na rua porque não tem condição de entrar com o carro na garagem dele.
Eu vou mostrar aqui, mais próximo da câmera para vocês terem uma ideia. Quero
que vocês vejam que este Vereador não fala mentira. Este Vereador fala e mostra a
verdade. Está aqui. Os quatro Vereadores foram até a casa do proprietário, que nos
encaminhou o problema, está aqui a foto. Vocês podem tirar a conclusão de vocês se
este Vereador está falando demais, se está mentindo. Então eu gostaria que o
Prefeito tomasse providência, porque o Alessandro só sabe destruir. Ele não tem
competência de estar à frente de uma prefeitura. Tenho muitas coisas para falar.
Inclusive tem vários funcionários públicos que já pediram sua aposentadoria tem mais
de anos, e eles não dão a aposentadoria. Dá a aposentadoria das pessoas, para,
pelo menos, dar mais emprego para mais gente que precisa trabalhar. A cidade não
tem emprego. Então vamos agilizar. E tem mais. Vou falar bem rápido aqui, tem
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funcionário público que está há quatro, cinco meses de férias. Quatro, cinco férias
vencidas. Então eu gostaria que o Prefeito tomasse uma providência com esses
funcionários públicos e os ajudasse. Sem mais, Senhor Presidente. Obrigado a todos.
Fiquem com Deus. Obrigado à imprensa por estar cumprindo com nosso trabalho.
Sem mais.Nada mais, foi encerrada a sessão às dezoito horas e quarenta e cinco
minutos, lavrada esta ata, que será assinada, depois de aprovada pelo Plenário.
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